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Secretul lui Penny
Partea I

Pe Pământul nostru, în SUA, sub un pod abandonat, acum
mult timp, a apărut o navă spațială. Nava a aterizat și, din
ea, au ieșit tot oameni.
Acum mult timp, vreo cinzeci de ani, s-a crezut că Soarele
va exploda. Americanii, împreună cu rușii, au trimis
oamenii cei mai importanți către lună, unde să formeze o
colonie. Dar apocalipsa nu a venit - și nici nu va veni. În
anul 2145, au părăsit luna și au găsit o altă navă spațială,
unde au găsit tot oameni. În altă galaxie s-a format un alt
Pământ, unde tot oameni au locuit. Dar nu au dus
războaie, ci au trăit pașnic și au dezvoltat tehnologia. Au
primit nava spațială în nava MARE spațială, și rapid, s-au
împrietenit. Oamenii care au călătorit au construit o bază
militară ca să apere cetățenii și trebuiau să primească arme
de pe Pământul II prin nava BLUSHIP, pe portul Deppinion,
o bază militară de mare importanță. Dar nava BLUSHIP au
dispărut dintr-o eroare a Universului, ajungând la
Pământul I, care își plantase semințele propriei distrugeri.
A trecut mult timp, și în anul 2200 oamenii de pe nava
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spațială au trimis cei mai buni agenți pe Pământul I,
ajungând cu nava spațială pe Pământ și se adăpostiseră
într-o ditamai rulota, ce le servea drept bază mobilă.
Agenți ca Penny White.
Ea avea părul blond, ochii albaștrii, multă experiență în
spionaj și nici cea mai vagă idee despre ce avea să se
întâmple. Penny se împrietenise cu toți cei din rulotă: cu
Latifa, bucătăreasa, cu Perkins ... Perkins era un băiețel de
11-12 ani cu părul roșu care o ajuta pe Penny și pe ceilalți.
În camera lui Perkins, Penny găsea mereu confort.
Penny îi povestea lui Perkins:
-

-

În anul 2134, în Galaxia noastră, destul de rapid,
nava Bluship, a intrat cu marfă destul de
periculoasă în mâinile cui nu trebuie să ajungă, în
spaceportul Deppinon (recent apărut și el). Bluship
s-a apropiat de steaua Hera dar, deodată, alarma
de bord porni, din cauze neștiute momentan, și
nava dispăru de pe radar.
Noi trebuie să scoatem nava Bluship din orice
pericol și să securizăm spațioportul, spuse Penny.
Unde este spațioportul?
Pe o planetă ciudată, KPL-3, iar unii îi zic „Pământ”.
Planeta de pe care am venit noi.
Bleah, legende.
Și asteroidul Hera?
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-

Satelitul KPL-3 ului.

Penny își luă rucsacul și plecă din camera lui Perkins. Era
tura de noapte, care implica stat și vegheat – fără
distracție. FĂRĂ.
Afară din rulotă, Penny se plictisea. Este foarte plictisitor să
stai 5 ore cu un vizor la ochi. Dar deodată ...
-

Penny! Strigă cineva de departe.

Penny se gândi un pic. Parcă era vocea lui Katniss,
coechipiera ei. Poate avea nevoie de ajutor.
Penny sări la ușă. Era închisă. Încercă să pornească alarma.
Avea firele rupte. Deodată veni un elicopter. Părea că
survola zona în care se aflau. Penny se ascunse după un
container. Din elicopter fu aruncată o grenadă. Aceasta
căzu lângă Penny.
-

Amatori! Strigă ea. Nici nu au scos inelul grenadei!

Elicopterul se îndepărtă, poate deoarece nu a găsit niciun
inamic. Deodată se auzi un sunet ciudat, departe.
Penny se duse rapid la biroul lui Cek, între timp
descoperind că uşa mergea. Cek (pronunțat ,,sec’’) era un
ofițer de poliție, care avea grijă de apărarea rulotei.
Trecând de câteva camere, ajunse în sala de conferințe, în
care era liniște. Locotenentul Douglas stătea pe jos, lângă o
sticlă. Penny se uită pe eticheta sticlei și citi:
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-

“Vodka cea mai bună din toată Rusia”.

Penny încercă să caute date despre ce era în sticlă. Dar
eticheta de pe sticlă era murdară.
-

Of, oftă Penny. Murdăria asta îmi face numai
necazuri. Mai întâi îmi blochează D-padul, apoi îmi
strică mașina și acum asta!

Penny pleacă în camera ei cu eticheta. Ajunsă acolo,
deschise șifonierul și văzu vechiul său set de spionaj.
Katniss a intrat în camera lui Penny și i-a zis:
-

Bandiții ne-au atacat.

Atunci, Katniss purta haina de camuflaj, vesta antiglonț și o
cască veche care-i acoperea părul alb. Fața ei era plină de
contrast - avea pielea de culoare închisă și părul alb. Ei îi
plac mult misiunile și cazurile rezolvate alături de Penny,
dar și peisajele care le vedea în timpul misiunilor.
-

Bandiții te atacă într-un avion? Deschide
ferestruica, sări, deschide parașuta și admiră cerul!
Cui îi pasă de mitraliere ... Eh, Katniss a plecat.

Penny vru să doarmă, dar alarma începu să sune iar, și asta
s-a repetat de grămezi de ori. Dimineața Penny s-a culcat.
La prânz, s-a trezit şi a coborât la cafenea.
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Era tura lui Dang să servească rațiile. Dang lucra de mult
timp și participa în misiuni. El este aventuros, îi plac
confiscările, raidurile, pânda și toată ziua purta o cască.
Totuși, Penny știa cum arată el fără echipament – era
prietenos. I se vedea părul gri ciufulit, ochii verzi (par a fi
albaștri prin vizorul căștii lui), dar mai mereu îi vin idei
ciudate la momente nepotrivite care de obicei încurcă
situația.
Chiar acum îi trecu o idee de-a lui prin cap – văzu că Penny
e cam nefericită și încercă să o facă mai binedispusă. Off...
săraca Penny. A început să uite lucruri. Numărul de la seif,
numărul de aur, Pi-ul, vârsta ei, numărul de la cameră...
Toate astea nu și le mai putea aminti. Venise seara, abia șia amintit numărul de cameră, abia și-a amintit de
medicamente, uită că nu mai trebuie să uite chestii
importante. De exemplu – unde e patul ei. Penny a trebuit
să doarmă lângă pat, pe vechiul său costum de detectiv.
Ziua următoare, la cafenea, Penny îți dădu seama că nu
știa pe ce planetă se află. O întrebă pe Katniss, și aceasta îi
răspunse că erau pe Pământul I. Dang agentul de elită,
văzând că Penny nu se simțea prea confortabil, i-a turnat
coniac în cafea și i-a pus pastile cu ghimbir în loc de
pastilele ei cu calciu, dar uită sticla lângă masă.
Penny veni la masă supărată, convinsă că nu va fi o zi bună.
Luă pastila , o înghiți, mâncă, și apoi, bău un pic din cafea.
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-

Mmmm.... zise Penny. Apoi mai bău un pic. și apoi
și mai mult… și restul. și apoi ... toată sticla de
coniac a lui Dang, care rămăsese sub masă.

Dang veni și el în sala de mese unde o văzu pe Penny
fericită.
Dar Dang nu știa că Penny era de serviciu cu patrula de zi,
deci în loc să doarmă și coniacul să-și piardă efectul,
trebuia să meargă cu mașina.
Penny ajunse în parcare, băgă cheia în contact și ... buf,
leșină. Măcar a apucat să doarmă!
Între timp doi spioni de pe Pământ veniră să fotografieze
interiorul “navei spațiale” și “extratereștrii” din ea.
Când ajunseră în parcare, au văzut-o pe Penny leșinată. Cei
doi s-au gândit că era moartă. Dar Penny și a revenit și s-a
ridicat în picioare, dar avea încă halucinații. Credea că
spionii sunt soldați răi. Luă pistolul și începu să tragă în gol.
Cei doi fugiră, dar își dădură seama că Penny era amețită și
atacară.
Fox , un agent de securitate care se uita pe camerele din
corpul D, unde era parcarea. Când văzu ce se întâmpla, îşi
frecă ochii, îşi dădu claia de păr mai deoparte, şi îl sună pe
Dang:
-

Dang, omoară spionii ăia și salveaz-o pe Penny!
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Dang veni cu mitraliera sa PX-56 de asalt în parcare. Penny
găsi niște cătușe și vru sa-i le pună unui spion, dar îi nimeri
picioarele făcându-l să se împiedice și să cadă, Dang
putând să-l prindă, iar Penny îl împușcă pe celălalt, direct
între picioare, făcându-l să scoată un țipăt care se auzea
mai tare decât alarma clădirii.
Dang și Penny îl prinseră și-l închiseră în portbagajul
mașinii lui Katniss, dar primul spion fugi.
Katniss stătea pe hol și își reîncărca arma, când spionul
venii încercă să o atace. și, vai, cred că a fost cea mai
frumoasă luptă din toată ziua: Katniss l-a prins bine de gât
cu o mână, a luat o carte în cealaltă și, ... după ce a
terminat de citit, i-a dat drumul spionului.
Murise sufocat.
Katniss s-a gândit – cartea era prea lungă. Apoi, apăru și
Dang, și, din reflex, Katniss îl lovi de-l lăsă și pe el
inconștient lângă cadavrul spionului.
-

Dar totuși a fost o carte despre Tae Kuon Do foarte
frumoasă. Acum dacă aș găsi cartea “Cum să acorzi
primul ajutor unui om lovit în față de un ciocan și
cum să omori o javră folosind asta.”

Dar a fost mai simplu i-a dat o palmă și și-a revenit, iar apoi
l-a dus la spital. Acolo, au trebuit să-l opereze pe Dang ca
să-i așeze oasele la loc.
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Katniss duse cadavrul spionului la portbagajul mașinii ei, și,
când îl deschise găsi cadavrul celui de-al doilea. S-a gândit
puțin, şi i-a pus pe amândoi înăuntru.
-

-

Doar trei oameni ghinionişti azi? Nu ai o zi prea
bună îi spuse Penny. Se putea și mai bine. Cu o
mitralieră.
Penny nu mă supăra, știi că dau pumni oricui.
Te referi la Dang? Doctorii s-au chinuit trei ore să-i
scoată casca și toate cioburile din ochi.

Katniss se supără iar, și, când dorii să-i tragă un pumn și lui
Penny, Penny leșină iar, din cauza alcoolului.
Sărmanii doctori … acum și Penny este internată. Lângă
Dang. Care regretă faza cu vinul. Dacă nu ar fi făcut asta,
nu ar fi stat în spital (acum era mai bine dar trebuia să stea
internat) nici el, nici Penny.
-

-

Yin Yang, zise Penny. Acum Katniss știe Tae Kuon
Do și am scăpat de spioni.
Yin Yang, zise Dang. Acum o să desfigureze mai
mulți oameni. Apropo, de unde știi la ce mă
gândesc?
Mă uit la acel televizor. E conectat la capul tău,
spuse Penny.
Dar Penny ce crezi că se va întâmpla dacă îi pun lui
Katniss alcool în cafea?
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-

E posibil să nu mai scăpăm cu viață. Și dacă află, e
posibil să ajungi iar aici, mai rău decât acum.
Bine, bine. Vai karma asta! Karma, puțin! Ești o
tâmpenie!

Poc! Dang căzu din pat.
-

Ha – ha, râse Penny.
Of! oftă Dang.

După câteva zile, la cafenea era tura lui Latifa să servească
mâncarea. Latifa era bucătăreasă. În fiecare tură a ei,
auzea:
-

Cafea cu extra coniac, zicea Penny.
Coniac cu extra cafea, zicea Dang.
Orice care te face să leșini, zicea Moe.
Substantiv comun, verb dicendi, substantiv propriu.

De la atâtea comenzi, Latifa uită cuptorul aprins. Un soldat
de elită, Vaend, patrula cu Jeep-ul său, afară, când a văzut
niște bandiți. Aceștia nu erau prea prietenoși și jefuiau
civilii. Bandiții l-au văzut pe Vaend și au început să tragă
înspre Jeep. Vaend a pornit mitraliera automată, dar
gloanțele care nu au ajuns la țintă au lovit sistemul de țevi
Gas 579-U, care alimentau cuptorul Latifei. Toată bucătăria
se umpluse de gaz și deschise ferestrele ca gazul să iasă
afară. Dar, țeava s-a fisurat şi altundeva, în oraș, lângă o
benzinărie. Gazul se aprinse, benzinăria luă foc și făcu –
BUM!!!
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-

Am comandat adverb, nu interjecție, bine? zise
doctorul Hahnh.

Penny se gândea. Tot oameni sunt și cei care trăiesc în
oraș. Dădu alarma de incendiu. Ea se duce în zona
pompierilor, și vru să le zică unde este focul, dar la cât de
mult foc scotea, și-au dat seama singuri.
Ajunși acolo, pompierii au sărit să stingă focul, dar Cek știa
că ceva nu miroase a bine și nu este magazinul de pește.
Ajuns la recepție, Cek se gândește că nu-l vrea pe Perkins.
Cek spuse că nu are nevoie de Perkins.
-

Atunci vin eu! spuse recepționera, care își dădu jos
casca și Cek putu să vadă că ea e Katniss.

Îl voi lăsa pe Perkins aici.
Înapoi la clădiri, Cek și Katniss au căutat prin benzinărie. Pe
jos era un ziar care nu arsese. Pe prima pagină scria:
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Pe a doua pagină scria:

-

Mmm... Vin roșu... spuse Cek.

-

Ce idiot zice că sunt extraterestru? Acel idiot o să
primească un extra-pumn! zise Katniss.
Ajutoor, spuse Dang, în îndepărtare.
O nu! l-au prins pe Dang!
V-am zis că extratereștrii sunt răi și beau sânge!
Ai să vezi tu... șoptește tare Katniss, ia un scaun, si-i
face probleme „idiotului” în fața mulțimii.
I-haa! Suntem Vestul Sălbatic! Strigă Cek ca un
cowboy și începe să tragă cu pistolul din dotare în
gol până leșină.

-

Mulțimea îl aruncă pe Dang și ??? către secția de poliție.
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După stingerea focului, toți ajunseseră acasă. Cek se gândi
un pic. Ce voiau toți? Unde e Bluship? A sunat la recepție
să o aducă pe Penny. I-au răspuns că Penny nu mai era de
o zi acolo. Patrulând, văzu o reclamă.

-

Mm... găsit? Ciudat...

Cek caută la penitenciar, deghizat în doctor (halat verde
peste uniformă) și găsi celula lui Penny. Se gândi un pic și o
scoase pe Penny cu un alibi – „îi făceau analize”. Când
ieșeau, au văzut iar mulțimea, și un set de scenă, și un om
gras cu o hârtie mare lângă un microfon, pe scenă. Din
penitenciar ieșiră doi polițiști, care spuseră:
-

A dispărut!
Dar cum? Spuse omul rotofei.

Cek ști că se referea la Penny, iar mașina lui stătea în
mulțime. Chemă backup. Într-un minut, un elicopter de
salvare veni peste mulțime și îi luă pe Penny și pe Cek cu
targa.
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-

Măcar luați premiul și titlul! țipă omul rotofei.

Elicopterul ateriză iar, lângă mulțime. Penny ieși cu un
SMGR 2, dar omul rotofei îi dădu hârtia și îi clarifică: el este
primarul, iar pompierii care au stins focul i-au zis numele,
toți au crezut că ea e liderul lor, dar știau că Katniss putea
veni să o ajute să evadeze, așa că au dus-o pe Penny în
penitenciar, iar acum primarul trebuia să îi acorde titlul de
„erou” și să o primească în oraș.
-

Ei, ce chestie, zise Penny.
Dah... scuze, dar a dispărut livrarea cu rezervele de
sânge.
Astea pentru ce?
Vai... ăla era, mmm... vin roșu.
Oh, oftă primarul.
Ne ducem noi după livrare, spuse Katniss.
Cum ai ajuns aici? întrebă Penny.
Cum am ajuns toți aici? zise Veand. Backup. E, uitemi tancul! E, uite-mi jeep-ul! E, uite-l pe Dang!
Dah, zise Penny.

Dang și Karin (alt agent de elită, căruia îi plăceau prea mult
exploziile) merseră la strada Zupun’s Dot, o stradă veche,
de lângă o clădire abandonată, unde a fost văzută ultima
oară cisterna. Cei doi veniră şi cu ajutor, cu sniperul de
elită Cassidy şi şoferul de tanc Poxie.
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Cei doi vor pregăti vânătoarea de cisterne. Ei îl lăsară pe
Cassidy și pe Poxie într-o clădire abandonată, de unde să
tragă în inamici, fără să fie văzuți.
Peste ceva timp, cisterna a venit. Karin a sărit la robinet, și,
în loc de sânge XN, era vopsea roșie. Între timp, Poxie
trage în cockpit, și, în loc să omoare un șofer, activează o
bombă, și BUM!
Vopseaua roșie este inflamabilă! Karin reuși să fugă. Poxie
a stins focul, dar nici Dang, nici Karin, nici Poxie, nici
Cassidy nu știau unde e cisterna adevărată, și, mai
important, marfa din aceasta.
Înapoi la rulotă, Jerry, detectivul șef, căuta un criminal, un
vânzător de pe piața neagră. În laborator se testa o a
maşinărie. Kaenne, un inginer desăvârșit, o doctoriță
nemaipomenită, dar și mecanic, testa chestiunea ei. Dang
patrula când a crezut că cineva a intrat în laborator și a
tras, lovind aparatul, care explodă.
-

-

Uf! Oftă Kaenne. De ce nu se întâmplă ca în toate
revistele cu super eroi și aparatul ăsta face ceva
super pe cineva non-super?
Fiindcă suntem în lumea reală, spune Dang. Nu
suntem într-o carte, într-o lume imaginară, nu?
Uf! oftă iar Kaenne, și lovi aerul cu palma, dar îl lovi
pe Dang și-l aruncă în perete.
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-

Bravo! Acum cum numești asta? întrebă Poxie.
Nu știu, ai vreo idee?
Da!! Energie!
De ce energie?
Fiindcă, uf, arma laser a lui Dang este descărcată.
Deci – nu are energie.
Ok, nume provizoriu.
Acum, testează energia pe altceva, în timp ce îi dau
primul ajutor lui Dang.

Peste câteva zile, în laborator...
-

Unde e Kaenne? întrebă Penny.
În camera ei, desigur. Nu știu ce face acolo, zice
Zertyc.
Merg să o vizitez, zise Penny.

Între timp în camera lui Kaenne, era o dezordine totală.
-

Bună! zise Penny.
Bună! zise Kaenne.
Bu-nă! zise papagalul.
Bună ziua! făcu radioul, care zbura lângă papagal.
Știi Penny, am...
Știu. Dang stă iar în spital și înjură Karma!
Da, dar...
Niciun d...
Mai bine taci! țipă Kaenne. Acum pot să mă
concentrez.
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-

M-mm-mmm- MM! Zise Penny.
Vrei să mă ajuți?
Mmm! POC! Uh! oftă Penny. Cu ce? Să găsesc
voluntari care să-i faci să tacă?
Ce nai... exclamă Veand.
BUM! Zidul făcu BUM”
Mâinile sus, zise un om cu o vechitură de pistol și
un pistol laser în teacă.
Picioarele jos, zise Veand, trăgând în casca omului.
Suntem bandiți, începu omul.
Ambuscadă! țipă altul.
Nu acum! zise un om dintr-o mașină.
Bună! țipă Dang. Și pa!
Dang a venit cu un Minigun, cu care a fugărit
bandiții.
Heh, râse Dang. Nici nu era încărcat. Uite, o cutie
ciudată.
O deschid eu! zise Penny.

În cutie era doar abur. Penny s-a uitat mai bine cu
lanterna. În cutie era un aparat ciudat. Erau... un fel de
scaune. Patru scaune. Și pe masă un manual de utilizare.
Cine oare mai citeşte manualul de utilizare zilele astea!
Penny, cu siguranță.
Penny începu să amețească. Își puse o mască de gaz și se
uita la manual. Lângă el era un marker.
20

