


Tânãra autoare Alison Grambs face furori de câþiva
ani în Statele Unite cu unele dintre cele mai simpa-
tice cãrþi de non-ficþiune. Dupã ce a absolvit Haverford
College în 1992, scriitoarea s-a lansat cu literaturã
pentru copii. A scris, de asemenea, scenarii pentru
celebrul Friars Club din New York, pentru câteva
reclame, precum ºi pentru festivalul de comedie
Chicago City Limits. S-a fãcut cunoscutã cu Totally
Silly Jokes (2004), Crazy Christmas Jokes (2005),
Hilarious Halloween Jokes (2005), Knock-Knocks
(2005), Nutty Names (2006), The Smart Girl’s Guide
to Getting Even (2007) ºi Ghid de orientare în Lumea
Bãrbaþilor (The Man Translator: Your Essential Guide
to Manland, 2008). În prezent locuieºte în Manhattan
cu soþul ei, membru al N.Y.P.D.



Alison Grambs

Ghid de orientare
în Lumea Bãrbaþilor

Traducere din englezã de 
NICOLETA DRÃGHICEANU



Pentru mami, tati ºi Tommy, alãturi
de care mã simt în siguranþã oriunde aº fi.



Lumea Bãrbaþilor
Date statistice

Floarea naþionalã: iedera otrãvitoare
Numele locuitorilor: Frate, Prostane, Idiotule,

Boule, Vericule, Amice, Gagiule, Bã!
Mottoul naþional: „Hã?“
Primul colonist: Adam
Prima ameninþare: femeia
Aliatul numãrul 1: câinele
Resurse naturale: gazele
Populaþie: Multã
Clima: (vezi Vremea în Lumea Bãrbaþilor, pa-

gina 27)
IQ: în funcþie de cât de beat sau de treaz e fiecare

individ în parte
Mâncarea preferatã: pizza
Bãutura preferatã: berea
Sportul preferat: orice presupune grohãialã,

transpiraþie ºi picioare rupte
Îmbrãcãmintea preferatã: tricourile pãtate de prin

1990, pantalonii odatã gri, dar care acum sunt
negri, ºi teniºii odatã albi, care acum sunt gri.
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Momente de relaxare: pe canapea, în faþa tele-
vizorului

Porecla þãrii: Þara nimãnui
Sportul preferat: masturbarea
Industria naþionalã: umflarea cu bere
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Introducere

„Cel mai cool lucru pe care-l faci când eºti celebru
e sã cãlãtoreºti. Întotdeauna mi-am dorit sã cãlãto-
resc peste mãri ºi þãri, cum ar fi Canada ºi alte alea.“

Britney Spears

Când te pregãteºti de plecare într-o þarã
strãinã, îþi pui în bagaje chestiile esenþiale:
paºaportul, cecurile de cãlãtorie, cosme-

ticele, papucii comozi ºi câteva perechi de chiloþi
curaþi (sper). Dar cel mai important lucru pe care
trebuie sã-l iei cu tine este ghidul turistic. E bun
când te duci ºi la Paris, în Turnul Eiffel, de unde
poþi sã scuipi, ºi în Grecia, unde poþi sã-þi scrijeleºti
numele pe Parthenon, pentru cã-þi îmbunãtãþeºte
cultura generalã ºi nu te faci prea tare de râs în
public.

Dând numai o paginã poþi afla cum sã întrebi
un gladiator unde e baia la Colosseum ºi, mai impor-
tant decât atât, o sã pricepi ce-þi spune, aºa cã n-o
sã te pomeneºti cã faci pipi cine ºtie pe unde. Un
astfel de ghid te învaþã cum sã comanzi de mâncare
în India ca sã serveºti creier de maimuþã congelat,
dacã vrei musai creier de maimuþã congelat. Tot din
ghid afli câte ceva despre sãrbãtorile naþionale ºi des-
pre bãutul ceaiului alãturi de regina Angliei, ce obi-
ceiuri trebuie sã respecþi când se întrec cãmilele în



Egipt ºi cum poþi sã faci diferenþa între semnele
„Traversaþi“ ºi „Nu traversaþi“ în China, ca sã nu
te calce milioanele de bicicliºti de-acolo.

Cu alte cuvinte, un ghid din ãsta te va face sã
te simþi, ei bine, nu chiar aºa strãinã. ªi, vestea bunã
e cã, pentru orice destinaþie de genu’ Africa de Sud,
Polul Nord, Australia sau cine ºtie ce alt loc uitat
de Dumnezeu, de exemplu Tuvalu, existã un astfel
de ghid. Cu excepþia unui singur loc: cea mai înspãi-
mântãtoare, misterioasã ºi periculoasã zonã geo-
graficã din câte existã:

Lumea Bãrbaþilor.
Exact, femeile au încercat de mii de ani sã pã-

trundã în aceastã junglã enervantã a masculilor fãrã
sã aibã mãcar o busolã asupra lor. Ne-am dat cu
capul de toþi pereþii încercând sã descoperim ce au
bãrbaþii pe suflet, cum gândesc, sã le descifrãm
limbajul trupului ºi sã înþelegem de ce se comportã
într-un fel sau altul la întâlniri. Putem doar sã ghicim
ceea ce îi face pe ei sã râdã sau sã plângã. Ce-o
însemna când ieºi pentru prima oarã cu un tip, iar
el te duce sã mãnânci hot-dog în maºinã? Ce emo-
þii nebãnuite l-or trece când dã pârþuri? Sau ce-o
avea în cap când îþi spune cã te iubeºte, în timp ce
se scarpinã la ouþe?

Nu vã temeþi. În sfârºit, avem o mânã de ajutor.
Pentru a înþelege limbajul întortocheat al bãrba-
þilor, pentru a le descifra fiecare gest, grimasã, râgâ-
ialã, aveþi la îndemânã aceastã carte, care va face
luminã o datã pentru totdeauna. Veþi ºti de-acum
încolo la ce sã vã aºteptaþi de la bestiile care mã-
nâncã pizza la micul dejun ºi care cred cã teleco-
manda e prelungirea braþului lor. Toate ritualurile
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neobiºnuite ale bãrbaþilor sunt acum scoase la lu-
minã. Tradiþiile ciudate. Comportamentul aberant.
Vorbele ºi expresiile fãrã cap ºi fãrã coadã. În sfâr-
ºit, nu mai existã nici un secret, doamnelor. Veþi
afla ce îi face sã vibreze, dar ºi ce îi dezumflã pe
bãrbaþi. Tot ceea ce vreþi sã ºtiþi despre aceste crea-
turi enervante, nu prea agere la minte, se aflã în
paginile urmãtoare.

Aºa cã, puneþi-vã centurile de siguranþã ºi pre-
gãtiþi-vã pentru o cãlãtorie de pominã. Sperãm sã
vã facã plãcere vizita în Lumea Bãrbaþilor… sau,
cel puþin, sã supravieþuiþi experienþei.

Fatã dragã, s-ar putea sã existe o lume a bãrba-
þilor undeva pe pãmântul ãsta… dar mãcar n-o sã
mai fii aºa de bulversatã când vei da de ea!
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