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CAPITOLUL 1

Bun, pentru început trebuie să recunosc că 
sunt chiar impresionat că sora mea geamănă, 

Beck, a reuşit să facă desenul ăsta, pentru că ne 
aflam atunci cam la zece secunde distanţă de a fi 
crănţăniţi de o familie de rechini cap‑de‑ciocan.

(Beck spune că a făcut ilustraţia aceea mai 
târziu, din memorie, nu când ne aflam în apă. 
La fel procedez şi eu cu povestitul. Este greu să 
scrii sau să desenezi în timp ce înoţi ca să‑ţi sal-
vezi viaţa. Cerneala devine apoasă şi lasă pete.)

Unde eram?
A, da! În ocean. În largul statului Costa 

Rica. Urmăriţi de rechini cap‑de‑ciocan, în timp 
ce înotam spre Insula Cocos, un parc naţional 
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costarican, cunoscut şi sub numele de „Insula 
rechinilor“.

(Da, Beck, ăsta ar fi trebuit să fie un indiciu 
despre ce putea pândi pe sub valuri.)

Dădeam disperaţi din mâini şi din picioare, 
străduindu‑ne să scăpăm de ceata de monştri 
flămânzi ai mării. Un lucru bun era că rechinii 
cap‑de‑ciocan au ochii acolo unde ar trebui să fie 
urechile. Poate că nu ar fi reuşit să ne vadă – 
dacă înotam fix în faţa lor.

De ce nu ne aflam într‑o barcă, una cu vâsle 
sau una cu motor?

Pentru că mama, tata şi fratele nostru mai 
mare, Tommy, luaseră toate bărcile disponibile, 
hotărând să întreprindă o mică vânătoare de 
comori fără mine, fără Beck şi fără sora noastră 
mai mare, Storm.

— Voi trei veţi sta pe vas, ne‑a spus tata când 
s‑au suit în bărci. În Cameră, sub punte, sunt 
secrete pe care trebuie să le păziţi.

Da, ori de câte ori vorbeşte tata despre 
Cameră, sună de parcă ar spune‑o cu litere mari, 
căci Camera este un seif supersecret şi foarte 
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sigur de pe nava noastră, Rătăcita. Camera ne 
este inaccesibilă nouă tuturor. Acolo îşi ţin mama 
şi tata hărţile lor rare şi valoroase pentru vână-
torile de comori, încuiate în spatele Uşii. Şi Uşa 
beneficiază de tratamentul cu litere mari, pentru 
că este făcută din oţel masiv, gros de şapte centi-
metri. Este aşa de grea, că uneori mă întreb cum 
de poate Rătăcita să plutească având o asemenea 
greutate la bord.

Eram aproape sigur că Beck şi cu mine ne 
amintiserăm să verificăm de două ori încuietoa-
rea de la Uşa Camerei înainte să sărim în ocean. 
Aproape sigur. Ne cam grăbeam.

— Cum au îndrăznit să plece la vânătoarea 
de comori fără noi?! spusese Beck pe când ne pre-
găteam să plonjăm.

— Mda, zisesem şi eu, cum de au îndrăznit?!
Da, uneori gândim şi spunem acelaşi lucru. E 

o chestie tipică pentru gemeni.
Prin urmare, am sărit peste bord şi am înce-

put să înotăm. Nu uitaţi că noi, copiii Kidd, am 
trăit pe ocean cea mai mare parte a vieţilor noas-
tre. Suntem înotători şi scufundători excelenţi. 
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Cu excepţia lui Storm. Ea nu practică sporturi 
acvatice. Poate pentru că are memorie fotogra-
fică, ceea ce înseamnă că nu uită niciodată că 
oceanul este plin de creaturi înfricoşătoare cum 
ar fi... aha!... rechinii cap‑de‑ciocan.

Dar Beck şi cu mine eram hotărâţi să ne ală-
turăm mamei, tatei şi lui Tommy pe insulă. Păi, 
noi, copiii Kidd, ne pricepem teribil la vânătoa-
rea de comori şi de unii singuri, fără mama şi 
tata. De fapt, chiar recuperaserăm două comori 
în căutările noastre solitare.

Iar, acum, ei cotrobăiau după comori îngro-
pate în jungla de pe Insula Cocos doar cu Tommy? 
De când a devenit Familia Kidd, Vânătorii de 
Comori SRL, o operaţiune de trei persoane, în loc 
de şase?

De fapt, era periculos de aproape să devină 
un echipaj de patru. Pentru că flămânzii rechini 
cap‑de‑ciocan erau înotători mai rapizi decât 
mine şi decât Beck.

Erau aproape şi se apropiau şi mai mult.
Cu câteva clămpănituri rapide din fălci, ar fi 

putut să scadă cu precizie doi din şase – pe vecie!
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CAPITOLUL 2

Aud o învolburare de ape în spatele meu!
Rechinii cap‑de‑ciocan care ne suflă în 

spate tocmai şi‑au deschis fălcile. Le pot mirosi 
respiraţia împuţită de peşte. Am impresia că, de 
curând, s‑au bucurat de un bufet suedez cu cre-
veţi la cel mai apropiat restaurant din reciful de 
corali.

— Adio, Beck! am strigat, bătând valurile. 
Eşti cea mai bună soră geamănă pe care am 
avut‑o vreodată!

— Sunt singura soră geamănă pe care‑ai 
avut‑o vreodată! mi‑a strigat ea.

— Nu mai e timp pentru detalii tehnice, Re‑
becca. Suntem pe cale să murim amândoi!
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În calitate de povestitor al familiei, am hotă-
rât să îmbrac în mai multă poezie ultimele mele 
cuvinte. 

— Bănuiesc că este corect ca, din moment ce 
am venit pe lumea asta împreună, să o părăsim 
tot împreună!

— Ba n‑o s‑o faceţi! se auzi vocea eroică a (n‑o 
să‑ţi vină că crezi!) surorii noastre mai mari, 
Storm.

A băgat viteză cu un ski jet, ajungând între 
noi şi rechinii cap‑de‑ciocan!
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— Unde‑ai găsit un ski jet? am urlat eu.
— Tommy l‑a dus într‑un compartiment secret 

de la prova navei noastre! mi‑a strigat Storm. El 
poate nu mai ţine minte că mi‑a vorbit despre 
asta, dar eu n‑am uitat!

Lucrul pe care trebuie să‑l reţii atunci când 
vine vorba de sora noastră Storm este că ea îşi 
aminteşte totul! Este şi cel mai isteţ dintre copiii 
Kidd! Aşadar, de ce făcea ea ceva atât de stu-
pid cum ar fi să mâne rechinii de pe un ski jet? 
Pentru că asta facem noi, familia Kidd! Avem 
grijă unii de alţii, chiar dacă părem ridicoli când 
facem asta!

— Orice‑ar fi, Beck, a urmat Storm, să nu faci 
pipi! Rechinii pot mirosi urina omului în ocean!

Super, mi‑am zis în sinea mea. Acum îmi spui!
Storm a dat ocol rechinilor, stârnind o dâră 

albă şi spumoasă, cu care să‑i îngrădească. Mai 
mult sau mai puţin.

— Voi doi înotaţi către ţărm! ne‑a spus ea. O 
să‑i ţin ocupaţi pe băieţii ăştia răi. Am luat cu 
mine una dintre crosele de golf ale tatei!

Pe când înotam cu elan către plajă, am riscat 
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o privire peste umăr şi am văzut ce făcea Storm 
cu cea mai mare crosă din geanta de golf a tatei.

Lovea în toţi rechinii care cutezau să se 
repeadă la ea, în vreme ce făcea în continuare 
cercuri tot mai ameţitoare. Era Apărarea Ata-
că‑Rechinii 101: Împunge‑i în branhii!

Sau în ochi!
— La ce te holbezi, M.C. Cap‑de‑Ciocan? a 

strigat Storm la rechinul‑şef.
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Ţinea o mână pe acceleratorul ski jet‑ului şi 
o folosea pe cealaltă pentru a potrivi capătul cro-
sei la globul ocular mare şi bulbucat al rechinu-
lui, de parcă ar fi fost pe terenul de golf!

Storm s‑a prefăcut că avea de gând să se 
ridice în picioare pentru a mânui crosa. Rechi-
nul‑şef, care cu o clipă mai înainte păruse chitit 
să ne înfulece, şi‑a întors coada şi s‑a îndreptat 
spre largul mării. Bănuiesc că nu voia să‑şi vadă 
vreun ochi sfârşind la gaura a şaptesprezecea. 
Ar fi fost o lovitură devastatoare. Ceilalţi rechini 
l‑au urmat.

Două minute mai târziu, Beck şi cu mine 
ne‑am târât pe ţărm. Eram istoviţi, dar în viaţă, 
căutând să ne recăpătăm suflul.

Ura, Storm!
Când şi‑a adus ski jet‑ul pe plajă şi l‑a tras 

pe nisip, Beck şi cu mine am alergat să o îmbră-
ţişăm. Eram amândoi superbăftoşi să facem 
parte din cea mai incredibil de uimitoare familie  
din lume!

— Mulţumesc, Storm! a spus Beck.



— Eşti cea mai bună soră mai mare pe care 
am fi putut‑o avea vreodată! am adăugat eu.

Storm nu părea să fie la fel de fericită ca mine 
şi ca Beck.

I‑am putut vedea ochii întunecându‑se pe 
măsură ce se tot îngustau privindu‑ne.

Mda... De aceea îi şi spunem Storm.
Asemenea unui nor de furtună care se umflă 

la tropice, poate să se supere tare, tare de tot, 
tare, tare repede.
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CAPITOLUL 3

— Mama şi tata ne‑au spus să rămânem la 
bordul Rătăcitei! se răsti Storm la noi. 

A fost un ordin direct: staţi pe vas, păziţi Camera!
— Dar noi suntem vânători de comori! i‑am 

spus.
— Şi?
— Şi, când suntem aşa de aproape de comoara 

legendară din Lima, ar trebui să stăm deoparte 
şi să tăiem frunză la câini, în timp mama, tata şi 
Tommy se distrează?

— Da, a spus Storm, care poate fi la fel de 
brutală ca un ciocan, chiar şi când nu se află în 
preajma rechinilor cap‑de‑ciocan.

Ea spune exact ce gândeşte, indiferent despre 
ce e vorba.
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— Dar mama şi tata au nevoie de noi, a spus 
Beck.

— La ce?
— Ca să‑i ajutăm să desluşească indiciile şi 

ciudăţeniile!
Storm şi‑a ridicat o sprânceană, sceptică.
— Indicii şi ciudăţenii?
— Ştii tu, a spus Beck, chestii.
Aşa cum s‑ar putea să‑ţi fi dat seama, talen-

tele lui Beck ţin mai mult de partea vizuală decât 
de cea verbală. (Bun, ea spune că şi Mirosul Tru-
pului meu este extrem de vizual, din cauza asta 
mă desenează uneori cu contururi împuţite.)

— Trebuie să‑i ajutăm, am susţinut eu. Insula 
aia e plină ochi cu comori!

Deşi eram destul de sigur că Storm deja 
memorase întreaga istorie a Insulei Cocos, m‑am 
lansat într‑o poveste aiurită despre piraţii şi pră-
dăciunile vremurilor din trecut.

Timp de secole, am declarat cât mai teatral 
cu putinţă, această insulă le‑a servit drept bancă 
piraţilor! Un curajos căpitan de piraţi a îngropat 
aici trei sute cincizeci de tone de aur, pe care le‑a 
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furat de pe galioanele regale spaniole! Echipajul 
lui a trebuit să sape o groapă foarte, foarte mare!

— Apoi, am spus, mai e şi comoara pe care 
mama, tata şi Tommy cred că au descoperit‑o.

Am făcut o pauză lungă şi am sperat să se 
producă o uriaşă lovitură de trăsnet când voi 
rosti următoarele cuvinte: 

— Comoara din Lima, demult pierdută!
— Tana‑nanaaa! făcu Beck la mişto.
— Vorbim despre o încărcătură barosană de 

aur incaş şi artefacte, pe care spaniolii au tri-
mis‑o cu corabia din Peru spre Mexic, ca să o 
pună la adăpost, prin anul 1823.
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— Dar, hrrr! am spus cu cea mai bună voce a 
mea gen vorbeşte‑un‑pirat‑aici. Căpitanul cora-
biei aceleia s‑a lăcomit, drăguţii mei. S‑a făcut 
pungaş şi a tăiat gâtlejurile paznicilor care călă-
toreau cu aurul incaş. A aruncat cadavrele peste 
bord şi a adus comoara aici, în Insula Cocos, unde 
a ascuns‑o, sus, pe culmile abrupte. Căpitanul şi 
ticăloşii săi fârtaţi au plănuit să se dea la fund, 
după care să revină şi să‑şi ia comoara. Dar au 
fost prinşi şi judecaţi pentru piraterie, iar prada 
lor îngropată nu a mai fost găsită niciodată!

— Sunt pe deplin conştientă de semnificaţia 
istorică a acestei insule, a spus Storm, care de 
obicei este cea care dă lecţii de istorie. Dar ade-
văratul tâlc al povestioarei tale piratereşti este 
că, atunci când echipele nu ţin aproape ca să facă 
ceea ce trebuie să facă, toată lumea pierde!

— Taman asta vrea să spună Bick! exclamă 
Beck.

— Pe bune?
Întrucât nu‑mi dădusem seama că vreau să 

zic ceva, abia aşteptam să aud ce avea să spună 
Beck mai departe!


