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Serie bestseller New York Times

PE LOCURI, FI}I GATA, 
START!

Nu rata celelalte cărți ale seriei:

„Descoperă cea mai tare 
bibliotecă din lume.” 

James Patterson 

domnului

do
m
nu
lu
i

Domnul Lemoncello își testează noul joc. 
Dacă vor reuși să treacă de prima rundă, 

Kyle și ceilalți norocoși finaliști se vor întrece 
pentru a descoperi lucruri fascinante 

despre câțiva americani faimoși și pentru 
a câștiga premii spectaculoase.

Dar niște informații 
surprinzătoare despre domnul Lemoncello 

ies la iveală, iar variantele de joc 
par să se fi redus la două: 

MERGI LA ÎNCHISOARE și STAI O TURĂ!
Eroul lui Kyle ar putea fi un ESCROC?!

Copiii trebuie să scoată la lumină adevărul, 
iar asta înainte ca jocul să se fi sfârșit 

pentru domnul Lemoncello și pentru fantastic 
de amuzantul imperiu clădit de acesta! 



CHRIS GRABENSTEIN, autor de bestselleruri New York Times, 
a scris, între altele, Evadare din biblioteca domnului Lemoncello, 
Olimpiada din biblioteca domnului Lemoncello, Insula doctorului 
Libris, el fiind de asemenea coautorul, alături de James Patterson, 
a numeroase cărți de succes, precum Eu, haios, Roboții din fami-
lia mea, seria Vânătorii de comori, Pe cuvânt de șoricel, Jacky Ha-
Ha, toate publicate în românește la Corint Junior.
S-a născut la Buffalo, New York (unde chiar exista o clădire foarte 
veche a unei bănci, întocmai ca cea pe care domnul Lemoncello 
o transformă în bibliotecă). S-a mutat apoi, pe când avea zece 
ani, la Chattanooga, Tennessee, și a avut în liceu un profesor 
de fizică pe nume domnul Raymo. Locuiește la New York City 
alături de soția sa, J.J. Pentru mai multe informații, puteți vizita 
site-ul său, ChrisGrabenstein.com.



Pentru Barbara Bakowski și Alison Kolani
și pentru toți ceilalți redactori care

m-au ajutat să păstrez acuratețea faptelor,
chiar dacă eu scriu ficțiune
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Acesta era un joc pe care Kyle Keeley refuza să-l 
piardă.

Era prima oară, de la celebrul concurs de eva-
dare din Biblioteca domnului Lemoncello, când se 
întrecea cu vechiul său rival de neînvins, Charles 
Chiltington.

— Predă-te, Keeley! râse batjocoritor Charles, 
aflat cu trei spații mai în față. Chiltingtonii nu pierd 
niciodată!

— Exceptând situațiile în care pierd! strigă cea 
mai bună prietenă a lui Kyle, Akimi Hughes.

Se găsea la zece spații în spatele lui Kyle și nu 
putea să suporte să-l vadă pe Charles conducând.

Tabla de joc în mărime naturală fusese desfășurată 
precum un covor de plastic în interiorul cercului 
format de mesele din Camera Rotundă de Citit din 
biblioteca domnului Lemoncello.
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— Să știi că jocul nu se încheie până nu se ter-
mină, Charles, spuse Kyle, zâmbind.

Aterizase într-un pătrat cu întrebare marcat cu 
roșu-aprins, în vreme ce Charles era în siguranță 
pe „Poziție liberă“. O mulțime fremătătoare de ho-
lograme plutea pe deasupra capetelor lor; hologra-
mele se balansau suspendate sub magnificul Dom al 
Minunii. Ecranele gigantice ale domului erau întu-
necate pentru a nu interfera cu imaginile spectrale 
verzui care compuneau ceea ce domnul Lemoncello 
denumea un dispozitiv Rube Goldberg — un aparat 
proiectat anume pentru a îndeplini o sarcină foarte 
simplă într-un mod extrem de complicat.

Cele mai multe dispozitive Rube Goldberg impli-
cau o reacție în lanț. În Realitatea Înșelător-Oscilantă, 
sau Jocul Plăsmuirea al domnului Lemoncello, era 
adăugată o nouă piesă în lanț ori de câte ori unul 
dintre jucători dădea un răspuns incorect. Dacă ci-
neva ajungea la final, înainte ca toate piesele să fie 
înșiruite, câștiga. Totuși, dacă un jucător dădea prea 
multe răspunsuri greșite, ar fi declanșat reacția în lanț 
și ar fi sfârșit prins sub pălăria ascuțită a prostului.

Ar fi pierdut.
— Ești pregătit să auzi întrebarea, domnule Kee-

ley? tună domnul Lemoncello, care o făcea pe mo-
deratorul concursului.
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— Da, domnule, spuse Kyle.
— Adevărat sau fals, la șase, spuse domnul Le-

moncello, citind de pe o carte de joc de un gal-
ben-strălucitor. La o înălțime de un metru și șaizeci 
și doi de centimetri, George Washington a fost cel 
mai scund președinte american ales vreodată. Vrei 
să răspunzi sau să te informezi?

Îi era dificil să aleagă, mai ales că era vorba des-
pre o întrebare la care Kyle nu cunoștea răspunsul.

Dacă voia să se informeze, ar fi trebuit să meargă 
înapoi un spațiu și să-și piardă rândul, ca să poată 
căuta răspunsul corect pe una dintre tabletele încas-
trate în pupitrul din apropiere.

Or, în timp ce el s-ar fi informat, Charles ar fi 
putut să i-o ia înainte. Ar fi putut chiar să ajungă la 
linia de finiș.

Pe de altă parte, chiar dacă nu cunoștea răspun-
sul, în cazul în care ar fi ales „adevărat sau fals“, ar 
fi avut totuși o șansă din două să dea răspunsul co-
rect, înaintând șase spații, ceea ce l-ar fi adus în fața 
lui Charles și, prin urmare, mai aproape de victorie.

Firește, exista același risc și să greșească, adău-
gând ceea ce ar fi fost holograma ultimă la dispozi-
tivul instabil de deasupra capului său.

— Mai bine verifici, Kyle! îl îndemnă Akimi.
— Chiar te rog, zise Charles în zeflemea.
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— Hei, strigă Miguel Fernandez, un alt prieten 
bun al lui Kyle, nu-l lăsa pe Chiltington să intre sub 
domul tău, frate! Vrea să se joace cu mintea ta!

— Imposibil! pufni Charles. Keeley nu are minte, 
nu am cu ce să mă joc!

— Măi, măi, măi, spuse domnul Lemoncello. 
Charles, mă întreb dacă, măcar de data asta, ai putea 
să fii mai amabil?! adăugă el și se întoarse spre Kyle. 
Ei, domnule Keeley? Nimeni nu poate lua hotărârea 
în locul tău. Doar dacă, desigur, angajezi un factor 
de decizie profesionist, însă, crede-mă, aceștia sunt 
fără îndoială costisitori. Vrei să joci totul pe o carte 
și să dai un răspuns la noroc?

Lui Kyle nu-i plăcea să-și piardă rândul, din mo-
ment ce ideea era să câștige jocul. Nu-i plăcea să 
meargă înapoi, din moment ce ideea era să înainteze.

Cercetă adunătura de holograme fremătătoare 
suspendate sub domul întunecat. Se uită la Charles, 
care-l privea batjocoritor, plin de sine.

— Vreau să răspund, domnule.
— Foarte bine, spuse domnul Lemoncello. Dă-mi 

voie să repet întrebarea, înainte s-o repete castraveții 
pe care i-am mâncat la prânz: la o înălțime de un 
metru și șaizeci și doi de centimetri, George Wa-
shington a fost cel mai scund președinte american 
ales vreodată. Adevărat sau fals?



11

Kyle trase adânc aer în piept. Își aminti că, odată, 
un profesor spusese că în vechime oamenii erau 
mai scunzi. Așa că era probabil ca Washington să fi 
fost mărunțel.

— Acest lucru, domnule, spuse el, este... adevărat?
O sirenă CÂRÂI ca o gâscă bolnavă.
— Îmi pare rău, spuse domnul Lemoncello, ade-

vărul este că e fals. La o înălțime de aproape un metru 
și nouăzeci de centimetri, George Washington a fost 
unul dintre cei mai înalți președinți. S-a făcut timpul 
să adăugăm o altă piesă la dispozitivul nostru insta-
bil de prindere sub pălăria ascuțită a prostului.

Dispozitivul electronic întocmi o diagramă.
— O, Doamne, spuse domnul Lemoncello, se 

pare că a fost ultima șansă!
O hologramă a unui pai dungat dintr-o cutie de 

lapte pluti prin spațiu. Proiectă un cocoloș de hârtie 
spre o hologramă a unei case de marcat străvechi, 
atingând un buton și deschizându-i sertarul cu un 
BING! Din sertar săltă o minge de golf holografică 
ce coborî ȚOPĂIND cele șapte trepte ale unei scări, 
câte una pe rând, până ce lovi într-un șir de piese 
de domino care începură să cadă într-o linie curbă. 
Ultima piesă de domino declanșă o catapultă, care 
aruncă o minge de ping-pong ce lovi un cocoș în 
fund. Cocoșul se porni să cânte cucurigu, speriindu-l 



în așa măsură pe un omuleț îmbrăcat într-un slip 
dungat care se afla în vârful unei scări de cincispre-
zece metri, încât acesta se aruncă spre podea într-o 
mișcare spiralată, aterizând cu un plescăit într-o gă-
leată de lemn care, fiind dintr-odată mai grea, trase 
o funie care aprinse un chibrit care aprinse un fitil 
care aprinse o rachetă-artificiu care se lansă și lovi 
în pălăria ascuțită prinsă în cârlig.

Pălăria holografică a rușinii căzu și-l acoperi pe 
Kyle asemenea unei vafe de înghețată răsturnate.

— Ratatule! croncăni Charles.
Toți ceilalți izbucniră în râs.
Dând un răspuns la noroc, Kyle nu mersese îna-

poi și nici nu-și pierduse rândul.
Dar în mod vădit pierduse jocul!



NOTA AUTORULUI

Nereușită. Eșec. Fiasco.
Nu sunt tocmai cuvintele care îți vin în minte atunci 

când te gândești la Abraham Lincoln, Emily Dickinson, 
Thomas Edison, la frații Wright ori la Michael Jordan. 

Dar despre J.K. Rowling, Albert Einstein, Oprah Win-
frey, Walt Disney, Lucille Ball, The Beatles, Steve Jobs, 
Charlie Chaplin și Dr. Seuss ce părere aveți? Toți aceștia, 
până să devină personalități de suc ces, au dat mai întâi greș. 

Cu toții au fost nevoiți să se ridice de la pământ și să în-
cerce din nou.

Robert Kennedy zicea cândva: „Numai aceia care au cu-
rajul să eșueze pot atinge vreodată succesul.“

Sau, așa cum spunea Thomas Edison: „Cele mai multe 
eșecuri le aparțin acelora care nu au conști entizat cât 
de aproape se aflau de fapt de atingerea succesului și au 
renunțat.“

Capacitatea de a-și reveni după un eșec a fost ceea ce 
m-a atras cel mai mult la aceste personalități is torice pre-
zente în Biblioteca domnului Lemoncello — abilitatea lor 
de a o lua de la capăt, de a-și regăsi esența după orice șoc, 
după refuzurile primite, după nereușitele înregistrate.

Uneori nu conștientizăm de câtă muncă a fost nevoie ca 
să fie realizate lucrurile care acum par implicite. Dr. Seuss 



a fost autorul meu preferat în copilărie. Mi se părea de la 
sine înțeles că geniul său va fi recunoscut de toată lumea 
și că îi vor fi publicate toate cărțile. Nu realizam pe atunci 
că primul volum al lui Theodor Seuss Geisel, And to Think 
That I Saw It on Mulberry Street, fusese refuzat inițial de 
douăzeci și șapte de editori. Legenda spune că tocmai se 
îndrepta spre casă, unde avea de gând să ardă manuscrisul, 
când s-a întâlnit în mod neașteptat cu un fost coleg de uni-
versitate care se angajase chiar în acea dimineață la o edi-
tură specializată în cărți pentru copii.

Cât am fi pierdut noi, ca cititori, dacă Dr. Seuss ar fi 
renunțat să lupte pentru And to Think That I Saw It on 
Mulberry Street!

Primul meu bestseller, Evadare din Biblioteca dom nului 
Lemoncello, a fost cât pe-aci să rămână nepublicat. Am lu-
crat la el timp de doi ani și l-am rescris în proporție de 50 
la sută de opt ori. Eu și editorul meu eram foarte aproape 
să abandonăm ideea. Ne spuneam: „Hai să îl ardem și să 
scriem altceva.“

Mă bucur mult că nu am făcut asta!
Mă bucur de asemenea că, pe când lucram chiar la acel 

volum, mi-am comandat într-o seară, pentru cină, mân-
care chinezească. În răvașul din interiorul prăjiturii am 
citit aceste cuvinte înțelepte: „Cazi de șapte ori, dar te ri-
dici de opt ori.“

Așa că mi-am lipit bilețelul respectiv de monitorul com-
puterului și am continuat să scriu.

Lucrurile stau așa cum celebrul antrenor Vince Lom-
bardi explica: „Important nu este dacă vei fi doborât, im-
portant este dacă te vei ridica.“



MULȚUMIRI

Nici măcar un volum din seria Lemoncello nu ar fi fost po-
sibil fără ajutorul a un catraliard de oameni minunatoși, 
dintre care:

Soția mea, care mi-a fost și întâiul redactor (pe lângă 
faptul că este dragostea vieții mele), JJ.

Bibliotecara a cărei școală am vizitat-o și al cărei nume, 
din păcate, nu mi-l amintesc, întrucât dânsa a fost cea care 
m-a sfătuit să scriu o carte despre ce înseamnă să cercetezi.

Editorul meu Shana Corey, de la Random House, cu care 
este atât de plăcut să lucrez. Vă invit să îi citiți cartea — The 
Secret Subway, al cărei subiect este primul metrou din New 
York. Ea știe cum să facă cercetarea antrenantă!

Mulțumirile mele speciale se îndreaptă și către edito-
rul-asistent Maya Motayne.

Le mulțumesc de asemenea agentului meu, Eric Myers, 
și întregii echipe de la Dystel, Goderich și Bourret.

Redactorilor mei, cărora le-am și dedicat cartea, Bar-
bara Bakowski și Alison Kolani. Sper că le-am scris corect 
numele!

Directorului de creație Nicole de las Heras și genialului 
ilustrator Gilbert Ford.

Managerului de producție Tim Terhune (întrucât aceste 
cărți au necesitat o serioasă muncă de producție).



Mulțumiri speciale și tuturor prietenilor domnului Le-
moncello de la editura Random House Children’s Books, 
care au muncit atât de mult pentru ca aceste cărți să ajungă 
în mâinile a cât mai mulți copii: John Adamo, Kerri Benve-
nuto, Judith Haut, Jules Kelly, Kim Lauber, Mallory Loehr, 
Barbara Marcus, Michelle Nagler și Stephanie O’Cain.

Dr. Zinchenko ar vrea să le mulțumească în mod de-
osebit următorilor prieteni ai domnului Lemoncello din 
departamentul de marketing al editurii: Laura Antonacci, 
Lisa Nadel, Kristin Schulz și foarte realei (și deloc roboti-
cei) Adrienne Waintraub.

Mulțumiri publice către toți prietenii extraspeciali ai 
domnului Lemoncello din departamentul de publicitate: 
Dominique Cimina, Aisha Cloud, Cassie McGinty și Casey 
Ward.

Și ce s-ar fi ales oare de Fabrica de Imaginație fără aju-
torul echipei de vânzări conduse de Felicia Frazier? Le 
mulțumesc de asemenea următorilor: Joe English, Bo-
bbie Ford, Becky Green, Kimberly Langus, Deanna Meye-
roff, Sarah Nasif, Mark Santella, Richard Vallejo și întregii 
echipe de vânzări de la editura Random House, care au 
fost, și încă sunt, unii dintre susținătorii cei mai fervenți ai 
domnului Lemoncello.

Nu în ultimul rând, le mulțumesc tuturor părinților, 
profesorilor, bibliotecarilor, copiilor și cititorilor care 
mi-au trimis e-mailuri, desene cu personajele lor preferate 
și cuvinte atât de frumoase de mulțumire. Voi, cu toții, îmi 
aduceți zâmbetul pe buze în fiecare zi.
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