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alut! Sunt Jamie Grimm şi e marfă să te afli

iarăşi în faţa publicului.
Cu puţin timp în urmă, am câştigat două
concursuri, fiind încoronat Cel mai amuzant copil
comedian din New York. Nu doar din oraş, ci din
tot statul New York!
Acum, ţinta mea e să devin Cel mai amuzant
copil comedian de pe Planetă.
— De pe planeta Pământ? întreabă Phineas
din — aţi ghicit! — serialul de televiziune Phineas
şi Ferb. Sau de pe Marte? Odată, am construit un
portal spre Marte pentru târgul de invenţii.
— Distracţia nu sare departe de căsuţa noastră
din copac, tot aşa cum aşchia nu sare departe de
trunchi, adaugă Ferb.

Da! Phineas şi Ferb, cele două staruri amuzante
de pe Canalul Disney, sunt acum prietenii mei
foarte apropiaţi. Chiar şi la şcoală mergem
împreună.
Derek Jeter, interul de la New York Yankees,
îşi face apariţia la Şcoala Generală din Long Beach
pentru că vrea să-i dau eu un autograf pe mingea
de baseball.
Taylor Swift vine în oraş ca să mă roage să apar
în deschiderea concertului ei care o să aibă loc în
curând.
— Jamie Grimm, am auzit că eşti Cel mai
amuzant copil comedian de pe Planetă!
— Nu chiar, îi spun eu. Mai întâi trebuie să
câştig un concurs zonal în Boston. Apoi, urmează
semifinalele la Las Vegas. După care, marea finală
la Hollywood…
— O să fie foarte ocupat, spune Howie Mandel,
unul dintre membrii juriului de la Americanii au
talent.
Vine în Long Beach ca să mă ajute să mă pregătesc pentru concursul de comedie.
— Jamie are nevoie de materiale noi. De glume
noi. De o tunsoare nouă. A mea îţi place?
Fireşte, cei mai buni prieteni ai mei — Jimmy
Pierce, Joey Gaynor şi Gilda Gold — sunt alături
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de mine. Suntem în drum spre şcoală, unde directorul a declarat ziua de astăzi ca fiind Ziua Jamie
Grimm.
— O să se organizeze o adunare numai şi numai
pentru tine, amice, spune Gaynor.
Prin urmare, după ce majoretele execută o
ovaţie „Jay-mee Grimm”, directorul şcolii noastre,
dr. Heinz Doofenshmirtz, mai pe scurt Doof, cum îi
place să-şi spună, ţine un mic discurs.
— Stai un pic! spune Phineas. Directorul tău
este savantul nostru malefic?
Ridic din umeri.
— Cred că-i place haleala de la cantina noastră.
Dr. Doofenshmirtz îi dă înainte cu micul său
discurs.
— Jamie, ne-am adunat azi, aici, ca să-ţi urăm
noroc în tentativa ta de a face cel de-al doilea, al
treilea şi al patrulea pas către ţinta pe care ţi-ai
propus-o, aceea de a fi Cel mai amuzant copil
comedian de pe Planetă! Fă-i praf, Jamie! La
naiba!
Când directorul a rostit asta, mi-am dat seama
că visam cu ochii deschişi.
Şi ştiţi de ce? Pentru că toţi paşii ăia de care a
amintit el… Aş fi fericit să pot face măcar unul.
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