
Piraţii 2
de Dochia Rareş



CAPITOLUL 1

Jack era un simplu soldat din armata amiralului Nelson şi a regelui Rolan. El era mândru şi puternic.

Într-o zi, piraţii au atacat un sat, unde regele deţinea multe case şi terenuri. Tot satul a fost distrus.

Rolan a trimis o flotă de corăbii, conduse de Adi (personaj din cartea: Piraţii!)

- Domnule, suntem atacaţi! spuse Jack.

- Ridicaţi pânzele! spuse căpitanul.

Tot echipajul s-a mobilizat pe punte.

- Toată lumea la posturi! strigă secundul.

- Aiay! răspunse un tunar.

Corabia inamică se apropia.

Cele doua corăbii stăteau faţă în faţă.

Bum!!!!!!! se auzi deodată în largul mării. Era corabia de piraţi.

- Foc! strigă Andrew (personaj malefic din cartea ”Piraţii!”).

Corăbiile au început să se lupte.

Din cele zece corăbii militare au rămas doar două, iar din cei 200 de

soldaţi au rămas doar 19 soldaţi, printre care Jack şi Adi.

Şi piraţii au suferit pagube destul de mari. Astfel, ei au pierdut toate cele

şapte corăbii, iar din 140 de piraţi au supravieţuit doar 90, printre care şi

Andrew.



CAPITOLUL 2

Toate trupele s-au retras.

- Este numai vina ta, Adi! spuse Jack.

- Dacă conduceai tu flota, nu am mai fi fost aici!spuse Adi.

- Pământ! strigă un matelot.

Oamenii au ajuns pe ţărm. Sunetul mării, aflate în reflux, şi

sunetul scos de pescăruşii ce se jucau deasupra valurilor înspumate,

formau un cântec armonios creat de natură.

După un drum de o oră, mateloţii au ajuns la castelul regelui

Ronald.

- Ronald, am pierdut lupta şi toată marfa s-a scufundat!spuse Adi.

- Asta nu s-ar fi întâmplat dacă eram eu la cârmă! şuşoti Jack.



CAPITOLUL 3

- Mărite Rege, nu am vrut să fiu implicat în această misiune. Eu vreau să caut corabia „Răzbunarea Reginei

Ana” spuse Adi.

- Dacă mă ajuţi, vei primi aur şi toţi oamenii mei te vor ajuta să găseşti corabia!răspunse Regele.

- Bine, te ajut!spuse Adi

- De data asta amiralul te va însoţi!adăugă Regele.

- Ok!spuse Adi.

Ei au pregătit o corabie uriaşă unde au adunat un echipaj numeros. După aceea, au ridicat ancora şi au plecat

pe mare. Ronald era şi el acolo.

Vântul le era favorabil.

După o zi de navigat, cerul s-a înnorat şi vântul a început să bată foarte tare.

Eroii noştri se aflau în mijlocul Pacificului. Acolo se mai aflau şi alte 6 corăbii.

Jurnalul amiralului:”Vântul bate atât de tare, incât am fost nevoit să cobor ancora, pentru a evita nişte dezastre

care ar aduce multă suferinţă”.

- Atenţie!!!!! Suntem în pericol! Se formează un vârtej!spuse un matelot.

- Vârtej?!!!întrebă amiralul.

- Da!

- Toată lumea la posturi!spuse amiralul.



CAPITOLUL 4

Vântul a început să bată atât de tare încât pânzele şi

catargele corăbiilor au început să cedeze.

- Ţineţi frânghiile!spuse Jack.

Vântul sufla atât de tare încât pânzele s-au rupt, deşi erau

strânse foarte bine.

Vârtejul era foarte puternic şi de aceea corăbiile s-au

scufundat în marea furioasă.

- Aaaaaaa!

- Ajutor!!!

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

- Nu vreau să mă înec!

- Trebuie să facem ceva!spuse Adi.

- Trebuie să abandonăm corabia! spuse Ronald.



CAPITOLUL 5

La 7 km distanţă:

- Ce privelişte! spuse Andrew.

- Ce să facem, domnule? întrebă secundul.

- Ridică ancora!spuse Andrew.

- AYAI!

Piraţii au pornit spre insula lor.

VA URMA


