


CUPRINS

MEGAN
ÎN EXCURSIE CU ȘCOALA

OWEN JONES
COPYRIGHT
DEDICAȚIE
Seria Megan
CUPRINS
MULȚUMIRI
1 EXCURSIA CU ȘCOALA
2 O LECȚIE DESPRE EMOȚII
3 VOTUL
4 CAVERNELE PREISTORICE
5 TEORIA OMULUI CAVERNELOR



MEGAN
ÎN EXCURSIE CU ȘCOALA

Un ghid spiritual, un tigru fantomă și o mamă înfricoșătoare
de

OWEN JONES
COPYRIGHT

Copyright © 13 iulie 2021 Owen Jones
Publicată de

Megan Publishing Services
http://meganthemisconception.com

Dreptul lui Owen Jones de a fi identificat ca autor al acestei
lucrări a fost revendicat în conformitate cu secțiunile 77 și 78 din

Legea privind drepturile de autor, modelele industriale și brevetele
din 1988. Dreptul moral al autorului a fost revendicat.

În această operă de ficțiune, personajele și evenimentele sunt
fie produse ale imaginației autorului, fie sunt utilizate în totalitate

fictiv. Unele locuri pot exista, însă evenimentele sunt complet fictive.

http://meganthemisconception.com/


1 EXCURSIA CU ȘCOALA
Spre sfârșitul lui aprilie, fiecare clasă a fost anunțată de către diriginte,

că va fi organizată o excursie cu școala, peste două săptămâni, pentru cei
care se califică și ai căror părinți le vor permite să meargă. Acest lucru nu
se întâmplă în fiecare an pentru că o astfel de excursie nu este finanțată de
către autorități. Banii trebuie adunați de către elevi, părinții acestora și
personalul școlar. De obicei reușeau, totuși, să meargă undeva, o dată la
doi ani, chiar dacă nu era foarte departe. Pentru unii copii era singura
vacanță pe care au avut-o vreodată.

Doamna Henshaw, diriginta lui Megan, a făcut un anunț după adunarea
și apelul de dimineață.

– După cum a spus mai devreme în dimineața aceasta domnul director
Hughes, Asociația Părinților și Profesorilor a strâns suficienți bani pentru a
ne permite să vă ducem din nou, anul acesta, într-o excursie de o zi, pe
aceia dintre voi care nu au avut detenție școlară în ultimele doisprezece
luni.

– Domnul Hughes a făcut trei sugestii cu privire la destinația excursiei și
mi-a cerut să vi le împărtășesc. De aceea, vă rog să vă scoateți caietul de
notițe și să le scrieți:

Numărul 1: locul unei bătălii antice.
Numărul 2: un loc antic religios.
Numărul 3: un loc de interes preistoric.
– Domnul Hughes dorește să vă gândiți la ce loc ați dori să vizitați și,

poate, să îl discutați cu părinții voștri. Aveți timp până luni dimineață să
faceți asta. Atunci va avea loc o scurtă discuție după adunarea de dimineață
și veți putea să vă exprimați votul.

– Chiar dacă destinația exactă a acestor trei opțiuni nu este dezvăluită
pentru a păstra un pic de mister în jurul excursiei, vă puteți asigura părinții
că veți rămâne în țară, de fapt în comitat. Nu am strâns chiar așa de mulți
bani, însă orice veți alege, sunt sigură că vom avea o zi foarte plăcută și, da,
dacă vă întrebați de ce tot spun „noi”, este pentru că voi veni în excursie cu
voi.

– Destinația cu cele mai multe voturi va fi selectată pentru a o vizita
săptămâna viitoare. În regulă copii, asta este tot pentru moment, vă rog să
vă prezentați la prima oră cât mai în liniște și rapid, fără a alerga pe



coridoare, pentru că din cauza acelui anunț sunteți un pic în întârziere. Vă
mulțumesc copii!

Toți o plăceau pe doamna Henshaw, care era o femeie slăbuță, cu părul
încărunțit, având în jur de cincizeci de ani. Avea simțul umorului, însă nu
și-l arăta de multe ori, așa cum un milionar încearcă să nu își răsfețe copiii
cu prea mulți bani de buzunar. Doamna Henshaw credea în decență, însă nu
avea nimic împotriva micilor distracții.

Elevii s-a despărțit pentru a participa la prima lor oră din acea zi. Câțiva
au rămas acolo, în timp ce alții au trebuit să meargă în alte săli de clasă
pentru a se alătura altor profesori.

∞
Megan, la fel ca și toți din școală era entuziasmată de excursia cu

școala. Era subiectul zilei care era discutat cu fiecare ocazie. Abia aștepta
să ajungă acasă să discute cu părinții ei, pentru că nu era deloc decisă unde
voia să meargă. În acel moment, Megan putea să se gândească doar la cât de
frumos o să fie să aibă o zi liberă de la școală și să călătorească cu
autobuzul undeva, o zi afară cu prietenii ei.

Când a ajuns acasă Megan, ca de obicei și-a pus geaca și ghizdanul în
hol și și-a luat papucii de casă, iar apoi s-a dus în bucătărie să o caute pe
mama ei.

– Mamă? Mamă! Ghici ce?
– Ai plecat mai devreme de la școală, a glumit ea.
– Nu! Am fugit tot drumul până acasă. Mergem într-o excursie cu școala

săptămâna viitoare sau peste două săptămâni. Nu ar fi grozav? Anul trecut
nu am fost, nu? Îți aduci aminte? Nu am avut bani, însă anul acesta avem…

– Este minunat Megan, unde mergeți anul asta, draga mea?
– Ei bine, asta e, nu știm încă. Domnul Hughes ne-a dat trei opțiuni și le

putem vota săptămâna viitoare, însă nici chiar atunci nu vom știi exact unde
mergem, până când nu vom ajunge acolo. Doamna Henshaw a spus că vor
să păstreze misterul sau ceva de genul ăsta, misti cumva, cu privire la
destinația exactă.

– Mistic?
– Da, asta era! – Mistic… Asta înseamnă mister? Este un cuvânt atât de

drăguț, nu-i așa… mistic… mistic… mistic.
– Da, dar mai mult pentru un „aer misterios” sau un „aer magic”, un

„strop de mister” sau un „strop de magie”. Este un cuvânt drăguț, probabil



ț
originar din franceză.

– Deci, care sunt opțiunile voastre pentru această excursie misterioasă?
Megan i-a spus lui Suzane cele trei opțiuni.
– Pe care crezi ca ar trebui să o votez, mamă?
- Oh, nu! Asta este alegerea ta. Nu vreau să dai vina pe mine că am

sugerat un loc unde poate va fi plictisitor. Oricum, atunci când ți se oferă
oportunitatea de a vota sau ceva de genul ăsta, ar trebui să te gândești serios
și apoi să îți exprimi votul… ca într-un proces electoral. Nu poți merge și
întreba oamenii cu cine să votezi într-un proces electoral, nu? Nu, asta nu se
face niciodată, așa că hotărăște-te singură, va fi un experiment bun pentru
tine.

– Ok, mamă. Mă duc în camera mea să îmi fac temele înainte de ceai.
Megan a plecat zgomotos pe scări iar Suzanne și-a dorit să fie mai

feminină și să meargă fără zgomot prin casă, așa cum îi spusese de mii de
ori înainte.

Megan se aștepta să o vadă pe Grrr, prietena ei Spiritul tigru, lungită pe
patul ei și a fost dezamăgită să vadă că nu era, pentru că Megan nu o văzuse
toată ziua după ce s-a trezit de dimineață. În momente de genul acesta se
întreba des ce făcea Grrr când nu era cu ea.

Megan și- o imagina pe Grrr jucându-se cu alți tigri în zăpadă sau doar
plimbându-se singură prin stepele rusești, retrăind memorii vechi sau chiar
dobândind unele noi. Nu avea nicio idee, deși știa că dacă ar fi chemat-o pe
Grrr, ea s-ar fi oprit din ceea ce făcea la acel moment și ar fi fost acolo,
lângă ea într-o clipită.

Câteodată lui Megan îi era greu să nu facă asta, pentru că nu voia să o
întrerupă pe prietena ei fără un motiv serios, așa că s-a apucat de teme ca să
nu se mai gândească la asta.

S-a gândit să îl întrebe pe Ghidul ei spiritual, Wacinhinsha, mai târziu,
dacă o să-l vadă, însă pentru moment avea de învățat niște verbe neregulate
în franceză și de scris un eseu cu tema „Efectele internetului asupra
educației”, iar asta era greu de făcut pentru că se gândea în permanență la
excursia cu școala.

Megan s-a bucurat când o oră mai târziu și-a auzit tatăl venind acasă. A
terminat paragraful pe care îl scria, a făcut un duș, și-a pus un tricou și
pantaloni scurți și a coborât la ceai.

– Megan are niște noutăți Robert, nu-i așa Megan?



ș ț ș
– Da tată, așa e. Mergem într-o excursie cu școala în curând și putem

vota ca să mergem la locul unei bătălii, un loc religios sau un loc de interes
preistoric, însă nu știu pentru care să votez.

– Îmm, într-adevăr dificil. Care ți se pare cel mai interesant? Bătăliile,
religia sau societatea, deși nu sunt foarte bine încadrate așa. De-a lungul
istoriei oamenii au dus bătălii pentru religie, iar societatea a plătit mereu un
preț pentru război. Chiar și în zilele noastre, uită-te la conflictele prezentate
în fiecare zi la televizor.

– Totuși, s-ar putea să te ajute să categorisești cele trei opțiuni în acest
fel. Știu totuși pentru care dintre ele aș vota eu. Îmi plac informațiile
despre preistorie. Imaginează-ți lumea fără televizor, chiar și fără
electricitate! Mergi chiar mai departe când nu aveau nici măcar foc, așa că
nu se gătea! Pun pariu că ție ți-ar plăcea asta, nu-i așa mamă?

– Fără gătit și fără spălat, pentru că nu erau oale, tigăi sau farfurii. Fără
birouri, pentru că nu era electricitate și fără hârtie și scris. Trebuia doar să
mergi să culegi fructe de pădure și nuci toată ziua și poate să pui o capcană
pentru iepuri… sau să vânezi unul cu sulița…cu excepția cazului în care
leii, tigrii și lupii nu ajungeau la tine primii, asta e…

– Cum tată? Erau lei, tigri și lupi în țara asta în acele vremuri? Lei și
tigri? Credeam că ei trăiesc doar în țările calde…, iar apoi ea a realizat că
Grrr venea din stepele înghețate din Rusia. – Desigur, sunt tigri în nordul
Rusiei și Chinei chiar și în zilele noastre, nu-i așa? Tigri siberieni…

– Da, brute mari, feroce care ar putea să îți rupă capul dintr-o lovitură a
labelor lor. Aveau și tigri cu dinți sabie, cu dinții din față uriași, așa cum
sunt cei ai mătușii Mable…

– Robert, nu este frumos. Nu ar trebui să o înveți pe Megan să vorbească
despre oameni așa, nu este civilizat. Megan, nu îl asculta, iar se prostește.

– Nu îți face griji mama, era departe cu gândul la tigri uriași… Sunt
sigură că nu sunt toți brute feroce care pur și simplu se plimbă și rup capul.
oamenilor Mă gândesc că erau și câțiva tigri foarte drăguți.

– Să nu crezi asta fetița mea, i-a răspuns tatăl ei, singurul tigru drăguț
este Winnie the Pooh. Chiar și cel din Cartea junglei era oribil. Oamenii nu
sunt degeaba speriați de tigri, nu inventează. Nu poți să ai încredere în tigri,
se pot întoarce împotriva ta în orice moment și nu vor ezita să te ucidă…
Ține cont de ce îți spun, întreabă oameni din India dacă ar dori să aibă tigri
sălbatici care să trăiască în apropierea lor.
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