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ªCOALA ROBINSONILOR
(Adaptare liberã dupã textul cu acelaºi nume de Jules Verne)

— Insulã de vânzare cu banii jos, în afarã de
cheltuieli, celui care dã mai mult! repeta într-una
ºi respira greu, Gingrass, agentul licitaþiei în care
se discutau condiþiile acestei stranii vânzãri. Sã
nu vã închipuiþi cã toþi aceºti oameni grãbiþi
veniserã în sala de licitaþii cu intenþia sã
achiziþioneze insula. Mai mult chiar, se poate
spune cã acolo nu se aflau decât curioºi. Cine ar
fi fost atât de þicnit — dacã ar fi fost atât de bogat
— încât sã îºi ia o insulã din Pacific, pe care
guvernul avea nebuna idee de a o pune în
vânzare? Se vorbea deci cã suma la care fusese
evaluatã nu va fi oferitã de nimeni, cã niciun
cumpãrãtor nu se va lãsa târât în clocotul licitaþiei.
ªi asta nu din vina agentului, care încerca sã-i
înflãcãreze pe cumpãrãtorii obiºnuiþi prin
exclamaþii, gesturi ºi floul vorbirii sale îmbrãcatã
cu cele mai seducãtoare metafore. Oamenii
râdeau, se distrau dar nu se înghesuiau.

— O insulã! De vânzare o insulã! repeta întruna
Gingrass.

— Dar nu de cumpãrat, rãspunse un irlandez
roºu la faþã, care nu ar fi putut cumpãra nicio
simplã piatrã de pe malul mãrii.

— Sã vedem obiectul de licitat! spuse un glas,
ca ºi când ar fi fost vorba de un tablou faimos
sau de un vas de porþelan chinezesc din vremuri
pierdute. ªi toatã sala izbucni în hohote, dar fãrã
ca suma la care fusese evaluatã insula sã fi fost
acoperitã mãcar cu o micã parte din bani. Totuºi,
dacã obiectul de licitat despre care era discuþia
nu putea fi atins, planul insulei fusese pus la
dispoziþia publicului. Cumpãrãtorii trebuiau sã
ºtie totul despre aceastã bucatã de glob scoasã

1. Ce anume se scoate
la licitaþie?
A) Un oraº
B) O insulã
C) Un mãr
D) O hartã coloratã
E) Un râu

2. Sensul secvenþei:
“care nu ar fi putut
cumpãra nicio simplã
piatrã de pe malul
mãrii“ sugereazã cã
irlandezul:
A) Avea buzunarul plin
de pietre.
B) Nu avea niciun ban.
C) Nu dorea sã cum-
pere nimic.
D) A vrut sã facã o
glumã.
E) Stãtea pe o piatrã
de pe malul mãrii.



2

la licitaþie. Nu aveau a se teme de nimic, de
niciun neajuns. Situarea insulei, orientarea ei,
amplasarea terenurilor, relieful solului, reþeaua
apelor, climatul, cãile de acces cãtre insulã, totul
se putea verifica dinainte.

Aceastã insulã se numea insula Spencer ºi
era situatã la vest-sud-vest de micul golf San
Francisco, la aproximativ patruzeci-ºasezeci mile
marine de plaja californianã, la 32° latitudine
nord ºi 142°18' longitudine la vest de meridianul
Greenwich. De altfel e cu neputinþã de imaginat
un loc mai izolat, în afara oricãrui traseu maritim
sau comercial, cu toate cã insula Spencer era la
o distanþã destul de micã ºi se afla, ca sã spunem
aºa, în apele americane. Dar acolo, curenþi
obiºnuiþi, cotind spre nord sau spre sud, au
format un fel de lac cu apele paºnice, care uneori
este indicat sub numele de „Cotul Fleurieu”.

Exact în mijlocul acestor mari învolburãri de
ape, fãrã un sens anume, se gãseºte insula
Spencer. Aºa cã un numãr mic de vapoare trec
pe lângã insulã.

Iatã care era realitatea : în felul în care era
poziþionatã, insula Spencer pãrea, de timp
îndelungat, nefolositoare. Rãmãsese pustie de
mult timp ºi Congresul, format din oameni cu mult
simþ practic, hotãrâse sã vândã aceastã insulã, sã
o scoatã la licitaþie — cu o condiþie, ca acela care
o va cumpãra sã fie cetãþean al Americii libere.
Numai cã aceastã insulã nu voiau sã o dea pe
degeaba. Aºa cã o evaluaserã la fix unsprezece
sute de mii de dolari. Pentru o societate financiarã
care ar fi cumpãrat ºi exploatat aceastã proprietate,
suma nu ar fi fost decât un fleac dacã afacerea ar
fi oferit câteva avantaje; dar, aºa cum am mai spus,
insula nu oferea niciunul; în acelaºi timp, pentru
un particular, suma era foarte mare. Trebuia sã fii,
deci, foarte bogat ca sã-þi permiþi aceastã extra-
vaganþã care nu ar fi adus niciun venit în plus!

3. Care este condiþia
unicã pe care Congresul
o impune cumpãrã-
torului insulei?
A) Acela care o va
cumpãra sã fie  cetã-
þean al Americii libere.
B) Banii sã fie plãtiþi
imediat.
C) Insula sã fie admi-
nistratã dupã bunul
plac al fiecãruia.
D) Cumpãrãtorul sã
nu mai deþinã o altã
proprietate.
E) Cumpãrãtorul sã
nu o vândã, ci sã o
transmitã urmaºilor sãi.
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Ar fi trebuit sã fii imens de bogat, fiindcã
afacerea trebuia sã fie realizatã cu bani gheaþã.
Cel care o va cumpãra n-avea sã fie monarhul
insulei Spencer, ci preºedinte de republicã. Nu
urma sã aibã, în niciun chip, dreptul de a avea
sclavi, ci numai concetãþeni care îl vor desemna
preºedinte pentru un timp determinat, chiar dacã
îl vor realege de fiecare datã.

Oricum, îi va fi interzis de a institui o dinastie
domnitoare ºi autoritarã. Statele Unite nu vor
permite întemeierea unui regat, oricât de mic ar
fi el, în apele teritoriale americane. Aceastã
prevedere din contract avea ca scop, probabil,
sã îndepãrteze câþiva milionari ambiþioºi, câþiva
regi decãzuþi care ar fi vrut sã rivalizeze cu
împãraþii sãlbatici din Sandwich, Marchize,
Pomotou sau alte arhipelaguri din Oceanul Pacific.
ªi mereu se auzea vocea puternicã a  agentului :

— Insulã de vânzare! ºi nimeni care sã se
încumete s-o cumpere...

— Insulã de vânzare! Insulã de vânzare! þipa
Gingrass, ai cãrui plãmâni se oboseau zadarnic.
„Douãsprezece sute de mii”! Se auzi în mijlocul
sãlii ºi aceste patru cuvinte rãsunarã ca patru
împuºcãturi de pistol. Amuþitã pentru o clipã,
mulþimea se întoarse cãtre curajosul care îºi
permisese sã rosteascã aceastã cifrã. Era William
W. Kolderup, originar din San Francisco. Se
spunea despre el cã este putred de bogat. Ar fi
putut dãrui, fãrã sã fie jenat din pricina asta, un
milion cum noi am putea da o sutã de bani. Acest
stimabil om de afaceri pusese temelia trainicã a
incalculabilei sale averi prin exploatarea primelor
terenuri aurifere din California. Din aceastã
epocã, ajutat de ºansã dar ºi de inteligenþã, îl
gãsim interesat de toate marile exploatãri aurifere
ºi nu numai din lume. Se aruncã atunci impulsiv
în fel de fel de speculaþii de comerþ ºi industrie.
Se spunea despre el ceea ce se spune în general

4. Insula Spencer se
aflã în:
A) California
B) Marchize
C) Pacific
D) Antarctica
E) Islanda

5. Ghilimelele din
structura “Douãspre-
zece sute de mii “
marcheazã:
A) Uimirea oamenilor
B) Vorbirea directã
C) Replica lui Gingrass
D) Oferta lui Marchize
E) Preþul oferit de rege
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despre aceºti „miliardari”, cã nici nu-ºi cunosc
bogãþia;  în realitate stimabilul ºi-o cunoºtea pânã
la ultimul dolar, dar nu se lãuda niciodatã cu asta.
În clipa când îl prezentãm cititorilor noºtri, cu tot
respectul pe care îl meritã un bãrbat „de o
asemenea anvergurã”, William W. Kolderup avea
douã mii de firme rãspândite peste tot în lume;
optzeci de mii de diverºi funcþionari în birourile
sale din America, Europa ºi Australia; trei sute de
mii de reprezentanþi comerciali; o flotã de cinci sute
de corãbii cu pânze sau motorizate, care strãbãteau
fãrã repaus mãrile spre profitul sãu ºi nu cheltuia
mai puþin de un milion-douã pe an numai cu timbre
pentru documentele sale comerciale, oficiale ºi
scrisorile de trãsurã. În sfârºit, era onoarea ºi gloria
îmbelºugatului Frisco — diminutivul cu care
americanii alintau familiar capitala Californiei. O
licitaþie susþinutã de William W. Kolderup nu putea
deci sã fie decât o licitaþie foarte serioasã. Aºadar,
atunci când spectatorii curioºi ai licitaþiei îl vãzurã
pe cel care depãºise cu o sutã de mii de dolari preþul
la care fusese evaluatã insula Spencer, fu o miºcare
de necumpãnit, iar glumele se oprirã deodatã.
Acestei asurzitoare zarve îi urmã o tãcere deplinã.
Ochii se holbarã, se ascuþirã urechile. Cine ar fi
cutezat sã intre în competiþie cu William W.
Kolderup? Era mãcar posibil? Nu! În primul rând,
era suficient sã te uiþi la el ca sã te convingi cã nu
va ceda niciodatã într-o chestie în care ar fi în joc
potenþialul lui financiar.

— Douãsprezece sute de mii de dolari,
douãsprezece sute de mii de dolari! strigã agentul
licitaþiei, cu acel accent distinctiv pe care-l are un agent
care vede în sfârºit cã munca lui nu va fi degeaba.

— O datã, de douã ori!... Gingrass striga, cu
mâna dreaptã întinsã deasupra mesei sale, agita
cu nerãbdare ciocãnaºul cu capãt de fildeº... O
loviturã, o singurã loviturã ºi adjudecarea avea
sã fie permanentã. Dintr-o datã un nou candidat

6. Cu cât a fost evaluatã
iniþial insula Spencer?
A) 1 200 000 de dolari
B) 1 100 000 de dolari
C) 12 000 000 de dolari
D) 1 000 200 de dolari
E) 11 000 000 de dolari

7. Ce crezi cã repre-
zintã Frisco?
A) Numele compa-
niei lui William W.
Kolderup.
B) Diminutivul cu care
americanii alintau fa-
miliar capitala Califor-
niei.
C) Numele dat flotei lui
William W. Kolderup.
D) O metodã de calcul
al averii.
E) Numele unei socie-
tãþi secrete din care
face parte William W.
Kolderup.
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licitã din salã. Dar cine era acest temerar care
îndrãznea sã vinã sã lupte cu dolari împotriva
lui William W. Kolderup din San Francisco? Era
J. R. Taskinar, din Stockton.

J. R. Taskinar îl duºmãnea în chip deosebit pe
William W. Kolderup. Îi invidia averea, situaþia,
prestigiul. Nu era prima datã când negustorul din
Stockton cãuta sã-i fure negustorului din San
Francisco o afacere profitabilã sau nu. Numai ºi
numai din spirit de competiþie. J. R. Taskinar aflase
— cum, n-aº putea s-o spun — cã William K.
Kolderup intenþiona sã achiziþioneze insula
Spencer. Aceastã insulã i-ar fi fost la fel de inutilã
ca ºi adversarului sãu. Puþin îi pãsa. Se ivise însã
o altã ocazie de a se confrunta, de a combate,
poate chiar de a câºtiga : ºi J. R. Taskinar nu putea
sã o lase sã-i scape printre degete! Iatã pentru ce
J. R. Taskinar se oprise în sala de licitaþii, în
mijlocul acestei mulþimi curioase care nu putea
sã-i ghiceascã intenþiile.

— Patrusprezece sute de mii de dolari, spuse
William W. Kolderup.

— Cincisprezece sute de mii! rãspunse J. R.
Taskinar.

— ªaptesprezece sute de mii! — Optsprezece
sute de mii de dolari! rãspunse calm William W.
Kolderup.

— Nouãsprezece sute de mii! replicã tãios
J. R. Taskinar.

— Douã milioane! replicã imediat, fãrã sã mai
aºtepte glasul agentului, William W. Kolderup.

— Douã milioane cinci sute de mii de dolari!
spuse el în sfârºit, sperând cã prin acest salt
uimitor sã deruteze orice supralicitare.

— Douã milioane ºapte sute de mii! rãspunse
imediat cu glas foarte calm William W. Kolderup.

— Douã milioane nouã sute de mii!
— Trei milioane!

8. Pentru ce motiv J. R.
Taskinar participã la
licitaþie?
A) Este prieten cu
William W. Kolderup.
B) Are nevoie de insulã.
C) Din spirit de com-
petiþie.
D) Doreºte sã i-o
dãruiascã lui William
W. Kolderup.
E) Doreºte sã-ºi facã
acolo o casã.

9. Cine câºtigã licitaþia?
A) Un rege decãzut
B) Un preºedinte
C) Un negustor
D) Un agent de licita-
þii
E) Un funcþionar
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— Trei milioane cinci sute de mii, murmurã
el printre dinþi.

— Patru milioane! rãspunse William W.
Kolderup. A fost ultima loviturã în plex. J. R.
Taskinar se prãbuºi învins. Cu o loviturã scurtã
ºi precisã, ciocãnaºul izbi marmura mesei. Insula
Spencer era adjudecatã, pentru patru milioane de
dolari, lui William W. Kolderup din San Francisco.

— O sã mã rãzbun, am sã îmi iau revanºa!
murmurã J. R. Taskinar. ªi dupã ce îi aruncã o
privire plinã de urã ºi de ciudã învingãtorului
sãu, se întoarse la Occidental-Hotel, unde era
cazat. În acest timp, uralele ºi „hip-hip”-urile
rãsunarã în urechile lui William W. Kolderup ; îl
însoþirã pânã în Montgomery Street, unde locuia,
ºi entuziasmul acestor americani fu atât de mare
ºi intens încât uitarã chiar sã cânte Yankee
Doodle. William Kolderup se întoarse la locuinþa
sa, din strada Montgomery. Inutil sã descriem
casa magnatului din Frisco. Având prea multe
milioane, era mult prea luxoasã. Mai mult confort
decât bun-gust, se înþelege. Mai puþin simþ artistic
decât simþ practic. Avea acolo un minunat salon
de recepþie, ºi în acest salon un pian mare ºi negru
ale cãrui acorduri se împrãºtiau în calda ºi intima
atmosferã a casei în clipa în care se întorcea
acolo bogatul Kolderup. „În regulã!” îºi zise el.
„Ea ºi el sunt acolo! Numai un cuvânt sã-i spun
contabilului meu, apoi îndatã o sã stãm de
vorbã!” ªi se îndreptã cãtre biroul sãu, cu ideea
de a termina aceastã afacere cu insula Spencer.
Apoi William W. Kolderup se va ocupa de o altã
„combinaþie” care îl rodea mult mai mult la
inimã. Da! Ea ºi el erau în salon. Ea în faþa
pianului, el pe jumãtate culcat pe canapeaua
confortabilã, ascultând sunetele unduitoare ale
arpegiilor care zburau, de sub degetele ferme-
cãtoarei persoane, prin toatã camera.  Phina
Hollaney era fina lui William W. Kolderup.

10. Unde locuieºte
William K. Kolderup?
A) La Occidental-
Hotel.
B) În Yankee Doodle
Street.
C) Aproape de guvern.
D) În Montgomery
Street.
E) Mai jos cu douã
case de sala de licitaþii.

11. Ce caracteristici are
casa magnatului din
Frisco?
A) Casa este conforta-
bilã ºi luxoasã.
B) Casa este decoratã
cu mult bun-gust.
C) Se remarcã prin simþ
artistic ºi simþ practic.
D) Fiind mare, atmo-
sfera nu este intimã,
caldã.
E) Casa este foarte
veche ºi dãrãpãnatã.
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Orfanã, crescutã sub îngrijirea lui, el îi oferise
avantajul de a se considera fiica lui, având datoria
de a-l iubi ca pe un tatã. ªi ea nu uita asta. Era o
tânãrã domniºoarã, cum se spune, „drãguþã în
felul ei”, dar sigur încântãtoare, o blondã de
ºasesprezece ani cu un temperament de brunetã,
lucru care se citea în lumina ochilor ei de un
albastru scânteietor aproape negru. Nu vom uita
sã o comparãm cu un trandafir, fiindcã este o
comparaþie folositã totdeauna, în cea mai bunã
societate, în descrierea frumuseþilor americane. Era
deci, dacã vreþi, un trandafir, dar un trandafir altoit
pe un mãceº, rezistent ºi tare. Era desigur foarte
sentimentalã aceastã tânãrã miss, dar avea de
asemenea mult spirit practic, un fel de a fi foarte
personal ºi nu se lãsa angrenatã mai mult decât
trebuie în iluzii sau visuri sau amãgiri care sunt
specifice fetelor de vârsta sa. Visele sunt bune când
dormi, nu când eºti treaz. ªi ea în acest moment
nu dormea ºi nici nu se gândea sã adoarmã.

— Godfrey! exclamã ea îmbufnatã.
— Phina! rãspunse tânãrul absent.
— Unde eºti tu acum?
— Lângã tine... în acest salon...
— Nu, nu eºti lângã mine, Godfrey! ªi nu în

acest salon, ºi nu acum sau aici!... Ci departe,
foarte departe... peste mãri ºi þãri, nu-i aºa? Fiul
unei surori al acestui cumpãrãtor de insulã ºi
magnat, orfan de mulþi ani, Godfrey Morgan
fusese, ca ºi Phina, crescut în casa unchiului sãu,
cu aceeaºi dragoste de acela cãruia febra afacerilor
nu-i lãsase niciodatã rãgazul de a se gândi sã se
cãsãtoreascã. Godfrey avea acum douãzeci ºi doi
de ani. Studiile odatã terminate, rãmãsese cu totul
lipsit de ocupaþie. Faptul cã absolvise universitatea
nu însemna cã era mai învãþat sau mai înþelept.
Viaþa nu-i oferea decât drumuri facile. Putea s-o
ia la stânga sau la dreapta, unde dorea: asta l-ar fi
dus totdeauna undeva unde averea nu i-ar fi lipsit.

12. Care afirmaþie des-
pre Phina este ade-
vãratã?
A) Este harnicã ºi nu
ºtie sã cânte la pian.
B) Este romanticã, dar
are simþ practic.
C) Este blondã ºi are
ochii negri.
D) Îl iubeºte pe
Godfrey ºi nu îl lasã sã
plece în aventura doritã.
E) Este frumoasã ca
un trandafir, dar roto-
feie ca un dovleac.

13. Care este diferen-
þa de vârstã între
Phina ºi Godfrey?
A) 2 ani
B) 3 ani
C) 4 ani
D) 6 ani
E) 10 ani
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Altfel, Godfrey era un tânãr distins, chipeº,
elegant, care nu îºi purta niciodatã cravata trecutã
printr-un inel, nu îºi împodobea nici degetele,
nici manºetele, nici plastronul cãmãºii cu toate
acele bijuterii fanteziste, atât de apreciate de
concetãþenii sãi, mai ales de cei de vârsta lui.

Nu voi uimi pe nimeni dacã am sã spun cã
Godfrey Morgan urma sã se cãsãtoreascã cu Phina
Hollaney. Ar fi putut sã fie altfel? Totul mergea
cãtre acest lucru. De altfel, William W. Kolderup
era cu totul de acord cu aceastã cãsãtorie. Îºi
încredinþa astfel bogãþia celor douã fiinþe pe care
le iubea cel mai mult în aceastã lume, fãrã sã mai
spunem cã Phina îi plãcea lui Godfrey ºi cã
Godfrey nu-i displãcea deloc Phinei.

Preaonorabilul negustor ºi antreprenor spera cã
acest fericit eveniment avea sã se întâmple la sfârºitul
lunii ºi cã situaþia va fi pe veci rezolvatã, sub rezerva
unor eventuale greºeli. Sau, tocmai cã exista o
omisiune ºi poate chiar o greºealã, aºa cum vom
vedea. Greºealã, fiindcã Godfrey nu se simþea deloc
pregãtit pentru un asemenea mare eveniment:
cãsãtoria; omisiune, fiindcã s-a pierdut din vedere
sã i se cearã ºi lui pãrerea în privinþa acestui subiect.
ªi într-adevãr, odatã ce a terminat studiile, Godfrey
încercã un fel de obosealã ºi plictis prematur faþã de
lumea ºi viaþa de-a gata, în care nu-i va lipsi nimic,
în care nu ar avea sã-ºi doreascã nimic, în care nu ar
fi avut nimic de fãcut. ªi atunci îl copleºi dorinþa de
a cutreiera toatã lumea ; îºi dãdu seama cã învãþase
ºi citise de toate, numai sã cãlãtoreascã nu avusese
parte! Drept vorbind, din vechiul ºi noul continent
nu cunoºtea decât un singur oraº sau aºezare, San
Francisco, unde se nãscuse, crescuse ºi din care nu
plecase niciodatã, decât doar prin vis ºi cãrþile de
cãlãtorie. Dar, vã întreb, ce valoare are un tânãr care
nu a fãcut de douã sau trei ori înconjurul pãmântului,
mai ales dacã este ºi american? La ce mai poate fi el
bun? ªtie el dacã s-ar putea descurca în diverse

14. Ce relaþie de rude-
nie este între Godfrey ºi
William W. Kolderup?
A) Godfrey era finul lui
William W. Kolderup.
B) Godfrey este nepo-
tul lui William W.
Kolderup, fiind fiul
unei surori a acestuia.
C) Godfrey este fiul
natural al lui William
W. Kolderup.
D) Godfrey este vãrul lui
William W. Kolderup.
E) Godfrey este vãrul
Phinei.

15. Care este cea mai
mare dorinþã a lui
Godfrey ?
A) Sã se cãsãtoreascã.
B) Sã citeascã.
C) Sã stea cu Phina.
D) Sã-l însoþeascã pe
William Kolderup.
E) Sã cãlãtoreascã.
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situaþii în care l-ar arunca o cãlãtorie mai lungã? Dacã
nu a avut ocazia sã guste dintr-o viaþã plinã de
aventuri, cum se va încumeta el sã rãspundã de el ºi
viitoarea familie? În sfârºit, câteva zeci de mii de
leghe parcurse pe suprafaþa pãmântului, pentru a
vedea, a observa, a se instrui în ale vieþii, nu sunt
oare o necesarã completare a educaþiei ºi formãrii
unui tânãr? Iatã deci ce se întâmplase: de aproape
un an Godfrey se cufundase în cãrþi de ºi despre
cãlãtorii, care erau foarte la modã în epoca noastrã,
ºi lectura acestora îl pasionase. Descoperise, odatã
cu Marco Polo, China, America prin Columb,
Pacificul cu Cook, Polul Sud cu Dumont-d’Urville.
Era obsedat sã meargã pe acolo pe unde aceºti vestiþi
cãlãtori ºi aventurieri fuseserã fãrã el. De fapt, el nu
ar fi considerat plãtitã prea scump o explorare de
câþiva ani cu preþul unui numãr de atacuri din partea
piraþilor malaiezi sau africani, o ciocnire pe mare,
naufragii pe o coastã pustie, chiar dacã ar fi necesar
sã ducã viaþa unui Selkirk sau a unui Robinson
Crusoe! Un Robinson! Sã fie el un Robinson! Ce
tânãr n-a visat un pic la asta — aºa cum a fãcut-o
adesea, mult prea adesea Godfrey — citind
aventurile eroilor imaginaþi de Daniel Defoe  sau
Wyss? Da! Aici ajunsese nepotul lui William W.
Kolderup în clipa când unchiul sãu se gândea sã-l
închidã, cum se spune, în lanþurile cãsniciei.
Negustorul care abia încheiase o afacere ºi se
pregãtea sã înceapã o alta.

— Ei bine, spuse el, nu ne mai rãmâne acum
decât sã fixãm definitiv data.

— Data? rãspunse Godfrey tresãrind. Care
datã, unchiule?

— Data cãsãtoriei voastre! replicã cu
entuziasm William W. Kolderup. Presupun cã nu
este data cãsãtoriei mele!

— Nu data unei cãsãtorii fixãm noi astãzi,
naºule Will, ci data unei plecãri! spuse Phina.

— Unei plecãri? spuse uimit unchiul...

16. Dacã Marco Polo
a fãcut primul încon-
jurul lumii, atunci
Columb...
A) a descoperit Gro-
enlanda.
B) a fost primul explo-
rator la Polul Sud.
C) a construit primul
mare imperiu financiar.
D) a fost primul preºe-
dinte al Americii.
E) a descoperit America.

17. Robinson Crusoe
este personaj într-un
roman scris de ...
A) Mark Twain
B) Alexandre Dumas
C) Daniel Defoe
D) Mihail Drumeº
E) Constantin Chiriþã
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— Da, plecarea lui Godfrey, continuã Miss
Phina, a lui Godfrey care simte nevoia sã
cutreiere puþin lumea înainte de cãsãtorie!

— Tu vrei sã pleci? strigã William W.
Kolderup apropiindu-se de tânãrul pe care îl
apucã brusc de braþ ca ºi când i-ar fi fost teamã
ca acest poznaº de nepot sã-i scape.

— Da, unchiule Will, prinse curaj Godfrey.
— ªi pentru cât timp?
— Pentru optsprezece luni sau doi ani cel

mult, dacã...
— Dacã?...
— Dacã dumneata o sã-mi dai voie ºi Phina

va dori sã mã aºtepte pânã atunci!
— ªi o sã-l aºtepþi?...
— Dacã n-aº  putea sã-l aºtept, ar însemna cã

nu-l iubesc, naºule Will!
— Este foarte serios? întrebã el.
— Foarte serios, rãspunse Miss Phina, fãrã sã se

opreascã, pe când Godfrey se mulþumea sã aprobe.
— În regulã! replicã pe un ton neutru William

W. Kolderup, fixându-l pe nepotul sãu cu o
privire foarte ciudatã.

— Unde vrei sã te duci? îl întrebã pe tânãr.
— Peste tot.
— ªi când ai de gând sã pleci?
— Când o sã vrei dumneata, unchiule.
— Fie, cu cât mai curând posibil, cu atât mai

bine!
*

Dacã T. Artelett ar fi fost francez, compatrioþii
sãi nu s-ar fi oprit sã-l numeascã în glumã Tartelett.
Dar cum acest nume i se potriveºte ca o mãnuºã,
nu vom ºovãi nici noi sã-l numim astfel.

Celibatar, Tartelett spunea cã are, în epoca
despre care vorbim, patruzeci ºi cinci de ani.
Acum câteva zeci de ani fusese aproape de a se
cãsãtori cu o domniºoarã, iar mama acesteia a
crezut de cuviinþã sã cearã câteva date despre el

18. Ce intenþioneazã
William W. Kolderup
sã stabileascã în urma
discuþiei?
A) Data încheierii con-
tractului de cumpãrare
a insulei.
B) Data plecãrii nepo-
tului în cãlãtorie.
C) Data cãsãtoriei
celor doi tineri.
D) Locul în care îºi vor
petrece cei doi tineri
vacanþa.
E) Destinaþia spre care
va cãlãtori Godfrey.
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privind vârsta, situaþia, personalitatea; ºi iatã ce
a crezut el cã trebuie sã rãspundã. S-a nãscut la
17 iulie 1835, la orele trei ºi un sfert dimineaþa.
Înãlþimea este de cinci picioare, douã degete ºi
trei linii. Mãsura taliei, deasupra ºoldurilor, este
exact de douã picioare ºi trei degete. Greutatea,
care în ultimul an a crescut cu ºase livre, este de
o sutã cincizeci ºi una de livre ºi douã uncii.
Capul îi este lunguieþ. Pãrul, rar deasupra frunþii,
este castaniu încãrunþit; fruntea înaltã, faþa ovalã,
tenul colorat. Ochii — vederea o are foarte bunã
— sunt cenuºiu-cãprui, genele ºi sprâncenele
castaniu-deschis, pleoapele puþin adâncite sub
arcadã. Nu consumã alcool, cafea, lichior, ºi nici
mãcar vin curat. Într-un cuvânt, tot ce ar putea
acþiona asupra sistemului nervos este riguros
suprimat din comportamentul sãu. O bere fãrã mult
alcool, apã cu câteva picãturi de vin roºu sunt
singurele bãuturi pe care le poate bea fãrã a-i dãuna.
Tocmai din cauza acestei prudenþe, nu a trebuit, de
când a venit pe lume, sã meargã la medic. Gestul îi
este prompt, mersul sprinten, caracterul sincer. În
afarã de aceasta, este de o extremã delicateþe ºi
numai frica de a  neferici o femeie l-a fãcut sã ºovãie
în a se antrena în legãturile cãsniciei. Profesorul
rãmase burlac ºi continuã sã dea lecþii de dans ºi
þinutã. Cam în aceastã epocã, ºi cu acest titlu, intrã
el în casa lui William W. Kolderup; apoi, odatã cu
timpul, elevii pãrãsindu-l încetul cu încetul, sfârºi
prin a fi socotit ca o roatã în plus chiar ºi de
personalul îmbelºugatei ºi imensei case. Tocmai
el, profesorul Tartelett, a fost cel pe care William
W. Kolderup îl alese sã-i fie tovarãº de drum
nepotului sãu în cãlãtoria proiectatã. Da! William
W. Kolderup avea mai multe motive sã creadã cã
Tartelett contribuise — ºi nu chiar puþin — la
încurajarea ºi stimularea lui Godfrey în aceastã
manie a hoinãrelii. William W. Kolderup hotãrî deci
sã-i facã sã meargã împreunã.

20. Recunoaºte perso-
najul dupã urmãtoa-
rele trãsãturi: cap lun-
guieþ, mers sprinten,
extremã delicateþe.
A) Kolderup
B) Phina
C) Godfrey
D) Robinson
E) Tartelett

19. În ce an are loc ac-
þiunea acestui roman?
A) 1835
B) 1880
C) 1865
D) 1885
E) 1860
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ªi într-adevãr, crezând cã trebuie sã execute
un „assemblé”, Tartelett îºi miºcã picioarele,
printr-o alunecare într-o parte ; apoi, îndoindu-ºi
uºor ºi graþios genunchiul, îl salutã cu respect
pe William W. Kolderup.

— M-am gândit, spuse unchiul Will, cã o sã-þi
parã fãrã îndoialã rãu sã te desparþi aºa de elevul
dumitale.

— Despãrþirea mã va îndurera sincer, rãspunse
Tartelett, ºi totuºi, dacã trebuie sã plece...

— Nu o sã trebuiascã, spuse William W.
Kolderup, a cãrui sprânceanã groasã se încruntã
sfidãtor.

— Ah!... rãspunse Tartelett.
Uºor tulburat, fãcu o miºcare, pregãtindu-se

sã se mute din „poziþia a treia”, în „a patra” ;
apoi îºi depãrtã un picior de celãlalt, poate fãrã
sã-ºi dea cu totul seama ce face.

— Da, adãugã negustorul cu un glas sarcastic
ºi pe un ton care nu admitea nici umbra unei
replici, m-am gândit cã ar fi într-adevãr foarte
crud sã despart un profesor de elev, mai ales cã
se împãcau atât de bine...

— Negreºit... Cãlãtoriile... Sunt necesare...
rãspunse Tartelett, care pãrea cã nu are habar
despre ce se vorbeºte.

— Da, negreºit! reluã William W. Kolderup.
Nu numai cã aceste cãlãtorii ar scoate în evidenþã
talentele nebãnuite ale nepotului meu, dar în
acelaºi timp ºi pe acelea ale scumpului profesor
cãruia îi datoreazã o atât de corectã þinutã!

Nu se gândise niciodatã acest mare copil, care
se numea Tartelett, cã într-o zi va trebui sã
pãrãseascã San Francisco, California ºi America
pentru a cutreiera mãrile în lung ºi în lat. Aceste
idei nu ar fi putut intra în capul unui om mai
priceput în coregrafie decât la cãlãtorii ºi care
nu cunoºtea — pe o razã de zece mile — nici
mãcar împrejurimile capitalei.

21. De ce crede
Kolderup cã profesorul
Tartelett ar fi un bun
tovarãº de cãlãtorie
pentru Godfrey?
A) Lui Tartelett îi va
fi greu sã se despartã
de Godfrey.
B) Tartelett are nevoie
de o schimbare.
C) Profesorul a încura-
jat nevoia de hoinã-
realã a nepotului sãu.
D) Tartlett nu a avut
ºansa de a cunoaºte
lumea.
E) Kolderup  doreºte
sã scape de Tartelett
deoarece face redu-
ceri de personal.

22. De ce acceptã pro-
fesorul Tartelett sã
plece împreunã cu
Godfrey în cãlãtorie?
A) Pentru cã nu vrea
sã-l lase singur pe
Godfrey.
B) Pentru cã este ºi el
doritor sã vadã lumea.
C) Pentru cã e o fire
aventuroasã.
D) Pentru cã nu-l poate
refuza pe Kolderup.
E) Pentru cã s-a sãtu-
rat de oraºul San
Francisco.
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— ªi când este plecarea? întrebã el, încercând
sã îºi reia o poziþie academicã.

— Fix peste o lunã.
— ªi pe ce mãri furtunoase ºi þinuturi sãlbatice

a hotãrât domnul Kolderup sã ne ducã cu vaporul,
pe elevul meu ºi pe mine?

— Mai întâi prin Pacific.
— ªi pe care punct al globului pãmântesc va

trebui sã pun piciorul pentru prima datã în aceastã
cãlãtorie?

— Pe pãmântul din Noua-Zeelandã, rãspunse
William W. Kolderup. Am vãzut cã zeelandezii
nu ºtiu sã-ºi þinã coatele cum se cuvine la masã!...
Dumneavoastrã o sã-i învãþaþi! Spuse cu ironie
unchiul.

Nu se mai putea rãzgândi. Înainte de aceastã
lungã cãlãtorie în doi, prin viaþã, cãlãtorie care
poartã numele de cãsãtorie, Godfrey o sã facã
înconjurul lumii, ceea ce uneori, dar nu tot timpul,
este mai periculos. Dar era convins cã va reveni
bãrbat adevãrat ºi cã, tânãr neºtiutor la plecare, se
va întoarce oþelit. Avea sã vadã, sã observe, sã
compare. Curiozitatea lui urma sã fie satisfãcutã.
Nu o sã îi mai rãmânã decât sã stea liniºtit, cu o
viaþã sedentarã, sã trãiascã fericit în cãminul
conjugal, pe care nicio ispitã nu-l va mai face sã-l
pãrãseascã. Se înºela sau avea dreptate cu aceastã
cãlãtorie? Avea el sã primeascã o bunã lecþie care
sã-i foloseascã? Sã lãsãm viitorului grija de a
rãspunde la asemenea întrebãri.

Pe scurt, Godfrey era încântat cã în sfârºit va
pleca.

Neliniºtitã, fãrã sã lase sã se cunoascã la
suprafaþã acest lucru, Phina se resemna la aceastã
ucenicie a alesului ei. Profesorul, atât de sigur
de obicei pe picioarele sale, desãvârºit în
echilibristica dansului, îºi pierduse obiºnuitul
aplomb ºi în zadar cãuta sã ºi-l mai regãseascã.
Se clãtina chiar ºi pe parchetul camerei sale

23. Ce trãsãturã de
caracter a lui Tartelett
este ilustratã în sec-
venþa „Nu se gândise
niciodatã acest mare
copil, care se numea
Tartelett”?
A) Maturitate
B) Entuziasm
C) Naivitate
D) Superficialitate
E) Viclenie

24. Noua Zeelandã este:
A) un continent
B) o þarã formatã din
mai multe insule
C) capitala Australiei
D) un oraº
E) o insulã
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modeste, ca ºi când s-ar fi aflat pe podeaua unei
cabine într-un vapor. Cât despre William W.
Kolderup, odatã hotãrârea luatã, devenise mai
puþin comunicativ, mai ales cu nepotul sãu pe
care se pãrea cã îl lasã în pace.

Pentru necesitãþile comerþului sãu, William
W. Kolderup poseda o întreagã flotã de vase cu
pânze dar ºi cu aburi. Hotãrî deci ca unul din
vapoarele sale cu aburi sã fie pus la dispoziþia
tânãrului Godfrey Morgan, ca ºi cum ar fi fost
vorba de un prinþ adevãrat cãlãtorind pentru
plãcerea sa, pe cheltuiala supuºilor regelui, tatãlui
sãu. Din ordinul sãu, Dream, un steamer solid
de ºase sute de tone ºi cu o forþã de douã sute
cai putere, începu îndatã sã se echipeze. Urma
sã fie comandat de cãtre cãpitanul Turcotte, un
lup de mare care bãtuse deja toate oceanele lumii,
pe toate latitudinile. Marinar priceput ºi îndrãzneþ,
acest obiºnuit al furtunilor, taifunelor ºi cicloanelor
numãra la activul sãu peste patruzeci de ani de
navigaþie la cei cincizeci pe care îi avea!

William W. Kolderup era un om mult prea
practic ºi realist pentru a nu cãuta sã tragã folos
dintr-un parcurs de cincisprezece sau
ºasesprezece mii de leghe, prin toate mãrile ºi
oceanele de pe glob. Este adevãrat, corabia sa
trebuia sã plece goalã, fãrã încãrcãturã, dar îi era
uºor sã se pãstreze în bune condiþii de plutire
umplându-ºi „water-balast”-urile, care ar fi putut
sã o scufunde în apã pânã la nivelul punþii dacã
acest lucru era necesar. De asemenea, Turcotte
avea de gând sã ia pe drum marfã ºi sã viziteze
diverse reprezentanþe comerciale ale bogatului
negustor. S-ar duce astfel de la o sucursalã la alta,
prin toatã lumea. Nu vã fie teamã, cãpitanului
Turcotte nu avea sã-i fie deloc greu sã-ºi reducã
cheltuielile de drum. Visurile lui Godfrey Morgan
nu aveau sã coste prea mult din finanþele
unchiului! Aºa procedeazã adevãratele firme

25. Ce  informaþie  din
portretul realizat de
narator cãpitanului
Turcotte þi se pare
neobiºnuitã?
A) E un lup de mare.
B) A strãbãtut toate
oceanele lumii.
C) Este un marinar
priceput ºi îndrãzneþ.
D) Este obiºnuit cu
furtunile, taifunurile,
cicloanele.
E) Are o experienþã de
peste 40 de ani de
navigaþie la cei cinci-
zeci de ani pe care îi
are.
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serioase de comerþ. Toate acestea au fost hotãrâte
în convorbiri foarte secrete, pe care William W.
Kolderup ºi cãpitanul Turcotte le-au avut.

Mai rãmãsese de îndeplinit doar o formalitate:
aceea a fotografiilor. Un logodnic nu poate pleca
într-o lungã cãlãtorie în jurul lumii fãrã sã ia cu
el chipul celei pe care o iubeºte ºi, în acelaºi timp,
fãrã sã i-l lase pe al lui ei. Deci Godfrey, în
costum de turist, se lãsã pe mâna fotografului
din Montgomery-Street — Stephenson et Co. —
ºi Phina, în rochie de dupã-amiazã, încredinþa
de asemenea soarelui grija de a fixa pe placa
pricepuþilor operatori trãsãturile ei fermecãtoare,
dar puþin cam întristate.

Era ca ºi cum ar cãlãtori împreunã. Portretul
Phinei îºi avea, aºa cum se cuvenea, locul cinstit
în cabina lui Godfrey ; acela al lui Godfrey, în
camera tinerei fete.

Cât despre Tartelett, care nu era logodit ºi
nici nu avea de gând sã fie, crezu totuºi potrivit
ca ºi imaginea lui sã fie încredinþatã sensibilitãþii
hârtiei fotografice pentru posteritate.

Dar oricare ar fi fost talentele fotografilor, ei
nu puturã sã obþinã copii decente dupã realitate.

La 9 iunie erau gata. Dream-ul nu avea decât
sã porneascã. Se îndreptau direct cãtre sud-vest,
pe o mare frumoasã, liniºtitã, abia încreþitã ; litoralul
american nu întârziase sã disparã încet dincolo de
orizont. Timp de douã zile nu se produse niciun
incident de navigaþie, demn de menþionat. Dream-ul
îºi vedea de drum. La 12 iunie, dimineaþa, se
produse la bord un incident cu totul ºi cu totul
neaºteptat. Cãpitanul Turcotte, secundul sãu ºi
Godfrey tocmai voiau sã se aºeze la masã

— Cãpitane, spuse ºeful echipajului. Un
pasager! Un chinez pe care l-am descoperit din
întâmplare în fundul calei.

Era un bãrbat între treizeci ºi cinci — patruzeci
de ani, cu un chip destul de  inteligent, bine fãcut,

26. Existã o analogie
între numele dat de
autor vasului, Dream
(*vis, în limba englezã)
ºi ...
A) dorinþa lui Godfrey
de a cãlãtori înainte sã
se cãsãtoreascã.
B) dorinþa lui Godfrey
de a nu se cãsãtori.
C) dorinþa profeso-
rului Tartelett de a
descoperi lumi noi.
D) dorinþa Phinei de a
se cãsãtori.
E) dorinþa lui William
W. Kolderup de a-ºi
mãri averea.
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spân, dar puþin cam palid pentru cã a stat timp de
ºaizeci de ore în fundul unei cale prost aerisite.

— Cine eºti? îl întrebã cãpitanul.
— Un om liber!
— ªi ce faci aici, la bord, omule liber?
— Navighez fãrã sã vã fac prea multe necazuri.
— Cu scopul de a te reîntoarce gratis din

America în China, din cealaltã parte a coastei
Pacificului?

— Dacã binevoiþi.
Seng-Vu, cãci acesta era numele lui, nu se

întoarse în ascunzãtoarea lui din fundul vaporului.
Flegmatic, metodic, puþin comunicativ, îi evita cu
grijã pe marinari ºi evita orice conversaþie ; se
hrãnea din proviziile pe care ºi le luase. De fapt,
era destul de slab pentru ca greutatea sa, adãugatã
încãrcãturii vasului, sã nu mãreascã prea simþitor
cheltuielile de navigaþie ale Dream-ului. În zilele
urmãtoare, briza mãrii se rãcori simþitor pe
mãsurã ce înaintau spre sud-vest. Dream-ul avea
vântul în faþã ; trebuia sã înfrunte valuri destul
de mari ºi de puternice. Godfrey suporta cu bine
aceste încercãri, însã profesorul Tartelett suferea
nu numai de rãu de mare, dar îl mai cuprindea ºi
frica când vedea acele uriaºe valuri înspumate care
se spãrgeau cu zgomot la înãlþimea camerei lui de
pe Dream. Profesorul îºi pusese de la îmbarcare
colacul de salvare ºi îl purta zi ºi noapte, bine strâns
pe piept. ªi bine fãcea, cãci uite cã într-o noapte,
trebuie sã fi fost spre ora unu dimineaþa, se auzirã
de pe punte câteva þipete de groazã :

— Ne scufundãm! Ne scufundãm! urlau marinarii.
Tot echipajul era pe sus, pe punte, alergând,

în timp ce secundul ºi cãpitanul dãdeau ordine.
— Ne-am ciocnit? întrebã Godfrey pe un marinar.
— Nu ºtiu... nu ºtiu... dar ne scufundãm!
ªi într-adevãr, Dream-ul, care dupã toate

probabilitãþile se ciocnise de o stâncã, se scufunda
vãzând cu ochii. Apa ajungea foarte aproape de

27. Ce sens nu poate
avea cuvântul cale?
A) depozite
B) flori
C) drum
D) mijloc
E) horn

28. Faptul cã Tartelett
îºi pune colacul de
salvare indicã urmã-
toarea trãsãturã:
A) este curajos
B) este excentric
C) este temãtor
D) îi place sã înoate
E)  are spirit de iniþia-
tivã
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înãlþimea punþii. Nici nu încãpea îndoialã cã
motoarele, în adâncimea sãlii maºinilor, fuseserã
inundate.

— În mare! Trebuie sã sãrim în mare, domnule
Godfrey! strigã cãpitanul. Nu-i nicio clipã de
pierdut! Corabia se va scufunda! O sã ne târascã
în vârtejul ei!...

— ªi Tartelett? întrebã cu fricã Godfrey.
— Am eu grijã de el! Nu suntem decât la o

sutã de metri de coastã!...
— Dar dumneata ce o sã faci?...
— Datoria mã obligã sã rãmân ultimul la bord,

ºi am sã rãmân! spuse cãpitanul. Dar fugiþi...
fugiþi pânã nu este prea târziu!...

Godfrey ezita încã sã se arunce în mare peste
bord. ªtiind cã înoatã ca un peºte, cãpitanul
Turcotte îl apucã de umeri ºi îl îmbrânci peste
bord. Era ºi timpul! Dacã nu ar fi fost atât de
întuneric, s-ar fi vãzut cãscându-se, în locul unde
fusese Dream-ul, o prãpastie. Toate acestea s-au
petrecut foarte repede, în mai puþin de un minut.
Câteva clipe mai târziu, în mijlocul strigãtelor
de disperare, luminile de la bord se stinserã una
câte una. Nu mai era nicio îndoialã, Dream-ul se
dusese direct pe fundul oceanului. În ceea ce îl
priveºte pe Godfrey, el putuse sã înoate la o stâncã
latã ºi înaltã, la adãpost de izbiturile valurilor.
Acolo, chemând zadarnic în întuneric, aºteptã
venirea zorilor.

Era cu putinþã, totuºi, ca nimeni sã nu fi
supravieþuit naufragiului? Cum? Niciun om de
pe Dream sã nu fi fost adus la þãrm? Fuseserã
oare toþi târâþi în acel nemaipomenit vârtej pe
care îl provoacã orice corabie atunci când se
scufundã acolo? Din cei care erau pe Dream, sã
fi fost singurul care se salvase? În sfârºit ceaþa
matinalã începu sã se ridice.

— Pãmânt! Pãmânt! strigã Godfrey. Mãrginit
la nord ºi la sud de douã promontorii inegale, care

29. Care este motivul
pentru care Dream-ul
se scufundã?
A) Nu se cunoaºte
motivul real.
B) Vasul s-a ciocnit de
un iceberg.
C) Chinezul a sabotat
vasul.
D) Motoarele au explo-
dat.
E) O puternicã fur-
tunã a avariat vasul.

30. Alege sinonimul
cuvântului promon-
toriu:
A) cap
B) golf
C) insulã
D) ostrov
E) continent
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înaintau spre mare, nu era mai mare de cinci sau
ºase mile. Era cu putinþã deci ca pãmântul sã fie
legat de vreun uscat mai mare. Orice ar fi fost, era,
cel puþin pentru acum, o salvare. Invidiase soarta
unui Robinson! O sã vadã dacã destinul aceasta
este de invidiat! ªi atunci îºi rememorã acea
existenþã fericitã, acea viaþã uºoarã de la San
Francisco, în mijlocul unei familii înstãrite ºi
iubitoare, pe care o lãsase pentru a se arunca în
aceastã ciudatã aventurã. Îºi aduse aminte de
unchiul sãu Will, de logodnica sa Phina, de prietenii
pe care, fãrã îndoialã, nu avea sã-i mai vadã
niciodatã! La evocarea acestor amintiri i se fãcu
inima cât un purice ºi, în ciuda hotãrârii sale, îi
dãdurã lacrimile de tristeþe. Mãcar dacã nu ar fi
fost singur, dacã, la fel ca el, vreun alt supravieþuitor
al naufragiului ar fi putut sã ajungã la acea bucatã
de pãmânt — fie ºi, în lipsa cãpitanului rãmas pe
vas sau a secundului, mãcar unul dintre marinari,
poate ºi profesorul Tartelett, oricât de mult sau puþin
s-ar fi putut bizui pe aceastã fiinþã uºuraticã, orice
i-ar fi rezervat viitorul i s-ar fi pãrut mai puþin de
temut. Godfrey porni în explorare. Tãcerea era
singurul tovarãº. Pe nisip, nicio urmã de om sau
animal. Câteva pãsãri de mare, pescãruºi sau
goelanzi, se zbenguiau la marginea stâncilor,
singurele fiinþe vii în aceastã mare singurãtate.
Godfrey merse un sfert de orã. Deodatã se opri.
Un obiect fãrã formã, extraordinar de umflat, ceva
care aducea cu un monstru marin, naufragiat ca el
dupã ultima furtunã, zãcea la aproximativ cincizeci
de picioare de el, la baza stâncilor. Godfrey se
grãbi sã alerge în direcþia lui.

— Tartelett!
Cãci Tartelett era acel animal. Godfrey îl

zgâlþâi cu putere. Atunci Tartelett deschise ochii.
— Sunt eu, Godfrey! Eu, Godfrey!
— Godfrey? rãspunse profesorul cu greu,

trezit parcã dintr-un somn adânc. În sfârºit, am

31. Descrie starea lui
Godfrey în dimineaþa
de dupã naufragiu:
A) Este nefericit pentru
cã îi era frig ºi foame.
B) Este disperat pentru
cã devenise peste
noapte un om sãrac.
C) Îi este dor de prie-
tenul sãu, Frisco.
D)  Plânge pentru cã
este singur.
E) Este supãrat pe
Phina pentru cã nu
venise cu el.
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ajuns în port! strigã profesorul revigorat dintr-o
datã, pe tonul omului care s-a sãturat de atâta
navigaþie ºi accidentele ei.

— Hai, ia-þi vioara ºi sã mergem în recu-
noaºtere.

— Sã mergem, replicã profesorul entuziast.
Dar, dacã nu te superi, Godfrey, sã ne oprim la
primul han. Mor de foame ºi o duzinã de
sandviºuri, stropite cu câteva pahare de porto, o
sã mã punã bine pe picioare. Apoi, reluã Tartelett,
o sã întrebãm unde se aflã oficiul poºtal, sã dãm
imediat o telegramã unchiului dumitale. Îmi
închipui cã acest extraordinar om nu va refuza
sã ne trimitã banii necesari pentru a ne întoarce
în locuinþa din Montgomery-Street, deoarece eu
nu am la mine niciun cent.

— Ne-am înþeles, la primul oficiu poºtal
atunci, rãspunse Godfrey. Sau, dacã un asemenea
oficiu nu existã în acest þinut, la primul oficiu
telegrafic. La drum, Tartelett!

Ceea ce îl interesa mai mult pe Godfrey, cãruia
întâlnirea cu Tartelett îi dãduse mari speranþe, era
sã se verifice dacã numai ei doi erau singurii care
supravieþuiserã naufragiului de pe Dream. Un sfert
de orã dupã ce pãrãsiserã marginea stâncilor, cei
doi exploratori urcau o dunã înaltã de ºaizeci pânã
la optzeci de picioare ºi ajungeau cu greu în vârful
ei. De acolo puteau sã vadã o mare întindere ºi
privirile lor cercetau acest orizont din partea de
est, pe care colinele coastelor îl ascunseserã pânã
atunci. Era un peisaj neasemuit. Dar case care sã
alcãtuiascã târguri, sate sau cãtune nu vedeau. Nici
un fir de fum înãlþându-se în vãzduh ºi trãdând
vreo locuinþã pititã sub arbori!

Nicio clopotniþã de bisericã nu ieºea din
desiºul copacilor, nici mãcar o moarã pe vreo
înãlþime izolatã. Nici mãcar, în lipsa caselor, o
cabanã de vacanþã sau o colibã sau un bordei de
indian? Nu, nimic! Niciun drum fãcut, nici mãcar

32. Dacã un “picior”
este echivalentul a apro-
ximativ 33 de centi-
metri, la ce distanþã,
în metri, îl gãseºte
Godfrey pe Tartelett?
A) 1,50
B) 21,50
C) 1,56
D) 17,50
E) 16,5
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o cãrare, nici mãcar o potecã. Se pãrea cã
niciodatã picior de om nu cãlcase nici  pe vreun
fir de nisip de pe plajã, nici pe vreun smoc de
iarbã de pe aceste câmpii.

— Nu zãresc oraºul, observã cu dezamãgire
Tartelett care se înãlþa, în acest timp, pe vârfuri.

— Asta probabil din cauzã cã nu se aflã prin
aceastã parte a þinutului! rãspunse Godfrey.

— Dar atunci, unde suntem noi?
— Nu ºtiu, chiar deloc.
— Cum? Nu ºtii? Dar, Godfrey, trebuie sã

aflãm neapãrat!
— Pãi ºi cine poate sã ne spunã?
— ªi atunci, dacã nu avem de la cine sã aflãm,

noi ce o sã devenim? strigã Tartelett, ridicânu-ºi
braþele spre cer.

— Robinsoni, poate!
— Nu-mi spune aºa ceva, Godfrey! strigã

Tartelett. Nu! Nu face asemenea glume! Numai
singura presupunere ar fi destul ca sã mã ucidã!
Ai glumit, nu-i aºa?

— Da, bunul meu Tartelett, rãspunse Godfrey,
liniºteºte-te ; dar hai mai întâi sã ne ocupãm de
ce este mai urgent!

Întrebarea pe care ºi-o punea Godfrey era: „Dacã
pe acest pãmânt nu sunt oameni, se gãsesc cel puþin
animale?” Stoluri de pãsãri însufleþeau litoralul —
bâtlani, corle, liºiþe, care fâlfâiau, piuiau, umpleau
vãzduhul de zborul ºi þipetele lor, un fel, desigur,
de a protesta împotriva invadãrii acestui domeniu
de necunoscuþi. Godfrey putu, pe bunã dreptate, sã
facã conexiunea între pãsãri ºi cuib, ºi între cuib ºi
ouã.  Godfrey ºi Tartelett se întoarserã direct la
stâncile deasupra cãrora se învârteau cârdurile de
pãsãri de mare. Aici îi aºtepta o mare surprizã

— Ah, Tartelett! strigã el. Ia uite! Animale vii
din provizia de pe Dream reuºiserã sã scape
naufragiului. Zburãtoarele putuserã uºor sã ajungã
pe stânci, apoi pe plajã. Cât despre patrupede,

33. Un bordei este...
A) O casã sãpatã în
stâncã.
B) O încãpere sãpatã
pe jumãtate în pãmânt
ºi acoperitã cu paie.
C) O insulã din ocea-
nul Pacific.
D) O locuinþã pe apã
acoperitã cu stuf.
E) O scorburã mare,
fãrã geamuri sau uºi.

34. Selecteazã sintag-
ma care evidenþiazã
disperarea lui Tartelett
A) „Era un peisaj nea-
semuit”
B) „Nu ºtiu, chiar deloc”
C) „Dar, Godfrey ,tre-
buie sã aflãm  neapãrat!”
D) „Dar hai mai întâi
sã ne ocupãm de ce
este mai urgent!”
E) „Aici îi aºtepta o
mare surprizã.”
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înotând, ele se urcaserã cu uºurinþã pe primele
stânci ale litoralului. Era o circumstanþã foarte
fericitã pentru cei doi naufragiaþi cã un anumit
numãr din aceste animale scãpaserã. Aveau sã le
þinã la un loc, sã le îngrãdeascã, iar, cu darul
specific neamului lor de animale de a se înmulþi,
dacã ºederea pe acest pãmânt se prelungea mai
mult, nu ar fi fost imposibil ca în cele din urmã sã
aibã o întreagã turmã de patrupede ºi o veritabilã
curte de pãsãri. Dar în ziua aceasta Godfrey vru
sã se mulþumeascã cu resursele alimentare pe care
putea sã i le furnizeze plaja, scoici ºi ouã. Profesorul
Tartelett ºi el începurã deci sã caute prin crãpãturile
pietrelor, pe sub covorul de varech, ºi nu fãrã
succes. Adunarã în curând o cantitate destul de
mare de midii care, la nevoie, puteau fi mâncate
crude. Îndemnaþi de foame, Godfrey ºi Tartelett
nu se gândeau sã arate prea multã împotrivire la
aceastã primã masã.

— ªi foc? spuse acesta din urmã.
— Da... foc!... rãspunse celãlalt îngrijorat. Era

cea mai profundã dintre probleme ºi îi obligã pe
cei doi naufragiaþi sã-ºi facã inventarul
buzunarelor. Ei, Robinsonii noºtri nu erau chiar
aºa de bogaþi. Godfrey avu o mare bucurie când
descoperi în buzunarul lui un minunat cuþit, pe
care teaca de piele îl protejase de apã. Acest cuþit,
cu tãiº, cosor, fierãstrãu, era un instrument mult
prea preþios în aceastã împrejurare.  Rãmânea
acum sã gãseascã un loc, pentru a petrece
noaptea. Au cãutat cu mare luare aminte o grotã,
o scorburã. Dar nimic. Pânã la urmã, doborâþi
de obosealã, se culcarã la rãdãcina unui copac
ºi adormirã, cum se spune, în paza cerului.

*
 „Ei bine, îºi spuse Godfrey”, fiindcã nu

cunosc numele acestei insule, cãci pe o insulã
se aflau, dar pe una care aparent nu avea niciun
locuitor, „insula sã se numeascã «insula Phina»,

35. Ce sunt midiile?
A) peºti
B) pãsãri
C) moluºte
D) pietre
E) fructe
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în amintirea celei pe care nu ar fi trebuit sã o
pãrãsesc ca sã colind lumea. Sã dea Domnul ca
acest nume sã ne poarte mult noroc!” Privirea îi
fu atrasã brusc de un fel de pãdure cu copaci
mari, bãtrâni ºi care se înãlþa la marginea
câmpiilor de la nord. Era un grup de arbori uriaºi;
îi întrecea cu un cap pe toþi cei pe care Godfrey
îi vãzuse în viaþa lui pânã atunci. „Poate cã, îºi
spuse el, ar fi potrivit sã ne instalãm aici, cu atât
mai mult cu cât, dacã nu mã înºel, vãd un râu
care trebuie cã se trage din vreun izvor din lanþul
munþilor de mijloc ºi curge prin câmpie. Ar fi de
cercetat asta, ºi chiar de mâine”. Cãtre sudul
insulei era altfel. Pãduri ºi câmpii înlocuiau
covorul galben al plajei ºi, în unele pãrþi, litoralul
se înãlþa în stânci pitoreºti. Dar care nu fu
surpriza lui Godfrey când i se pãru cã vede o
dârã de fum care se înãlþa în vãzduh, pe dupã
aceastã barierã stâncoasã.

— Sã fie acolo câþiva din tovarãºii noºtri? strigã
el bucuros. Dar nu! Nu este cu putinþã aºa ceva!
De ce sã se fi îndepãrtat încã de ieri de golf ºi încã
la mai multe mile de stânci? O fi vreo aºezare de
pescari sau tabãra vreunui trib indigen? Godfrey
privi cu cea mai mare atenþie. Era într-adevãr un
fum, acest abur subþire pe care curenþii de aer îl
purta cãtre est? Puteai greºi, oricum. În orice caz,
fumul se destrãmã repede: dupã câteva minute nu
se mai vedea nimic. Încã o speranþã spulberatã.
Naufragiaþii noºtri îºi continuarã explorãrile în zilele
urmãtoare. ªi în sfârºit avurã succes. Cãci, în
apropierea râului dãdurã peste un sequoia uriaº.
Scobit la bazã, avea acolo o deschizãturã largã de
patru-cinci picioare, înaltã de zece, care permitea
sã intri înãuntru. Mãduva uriaºului copac dispãruse,
lemnul se mãcinase ºi se transformase într-o pulbere
moale ºi albicioasã; dar dacã arborele nu se mai
sprijinea pe rãdãcinile lui puternice decât prin
scoarþa lui solidã, putea însã sã trãiascã aºa încã

36.  Stabileºte legãtura
dintre dâra de fum ºi
cele douã personaje:
A) Godfrey ºi  Tartelett
au fãcut focul pentru
a fi vãzuþi.
B) Dâra de fum cre-
eazã speranþa cã mai
este cineva pe insulã.
C) Tovarãºii lor fãcu-
serã foc pentru a-i
invita la cinã.
D) Godfrey ºi Tartelett
îºi pregãteau ceva de
mâncare la foc.
E) Godfrey ºi Tartelett
au dat foc la crengile
din pãdure.

37. Godfrey a gãsit o
asemãnare între...
A) arborele sequoia ºi
unchiul Kolderup.
B) arborele sequoia ºi
o casã.
C) insulã ºi Tartelett.
D) o fermã ºi tabãra
realizatã de cei doi
naufragiaþi.
E) viaþa în oraº ºi cea
de pe insulã.
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secole bune. „În lipsa unei grote sau peºteri, îºi
spuse Godfrey, iatã locuinþa gãsitã gata, o casã de
lemn, cu un turn, cum nu se aflã nicãieri în þinuturile
locuite. Acolo o sã putem fi în siguranþã ºi la
adãpost!” Tânãrul, îndemnându-l pe tovarãºul sãu
de suferinþã, intrã în interiorul arborelui de sequoia.
Înãuntru, podeaua de pãmânt era acoperitã cu un
strat de praf vegetal iar diametrul încãperii nu era
mai mic de douãzeci de picioare englezeºti. Despre
înãlþimea la care se rotunjea bolta, nu-þi puteai da
seama din cauza întunericului. Dar nicio razã de
luminã nu se strecura prin pereþii de scoarþã ai
acestui soi de pivniþã. Deci, nicio deschizãturã, nicio
crãpãturã, prin care ar fi putut pãtrunde vântul. Era
mai mult ca sigur cã cei doi Robinsoni ai noºtri se
vor afla acolo în condiþii decente pentru a înfrunta,
fãrã prea multe neplãceri, intemperiile cerului sau
ale naturii. O cavernã nu ar fi fost nici mai solidã,
nici mai uscatã, nici mai închisã. Într-adevãr, ar fi
fost greu sã gãseascã ceva mai bun ca acest loc
aproape binecuvântat!

— Ei, Tartelett, ce zici de aceastã splendidã
locuinþã naturalã? întrebã Godfrey.

— Da, dar ºemineul? spuse cu naivitate Tartelett.
— Înainte de a pretinde un ºemineu, rãspunse

Godfrey, aºteaptã cel puþin sã gãsim foc! Mai
logic nici nu putea fi. Godfrey se duse în
recunoaºtere prin împrejurimile arborilor. Dacã
lui îi plãcuse locul, se pãrea cã nici animalelor
domestice scãpate de pe vas nu le displãcea.

Aguti, caprele negre, oile luaserã deja în
posesie acest domeniu, care le oferea rãdãcini
de ros ºi iarbã de pãscut mai mult decât le-ar fi
fost de trebuinþã. Cât despre gãini, ele ciuguleau
cu lãcomie boabe sau viermi de pe marginea
râului.  Noaptea asta urma sã fie ºi mai bunã;
dupã o masã al cãrei desert consta din mere
sãlbatice, unde puteau dormi mai bine decât pe
pulberea vegetalã care acoperea pãmântul în

38. Aguti sunt rozã-
toare de mãrimea unui
iepure, care trãiesc în
America de Sud.  De
unde au venit aceste
animale?
A) Din poianã.
B) De pe vas.
C) De la Ecuator.
D) Din arborele de
sequoia.
E) Din buzunarul lui
Tartelett.
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interiorul arborelui? Ceea ce ºi fãcurã, nu fãrã
ca Godfrey — în amintirea unchiului Wiliam W.
Kolderup — sã-i fi dat acestui arbore numele unui
mare cetãþean al Republicii americane, numele
de Will-Tree. Deºi gãsise un refugiu cât de cât
acceptabil, Godfrey dormi totuºi un somn destul
de agitat. Creierul lui se agita aºa cum nu o fãcuse
pânã atunci. Se amestecau în el tot felul de
gânduri: pentru trecutul pe care îl regreta amar,
pentru prezentul a cãrui rezolvare o tot cãuta,
pentru viitorul care îl neliniºtea din ce în ce mai
mult! Dar în faþa acestor grele încercãri, în
judecata sa ºi, ca urmare, în gândurile ºi ideile
care decurg firesc din aceasta, se fãcea luminã
încetul cu încetul în zone ce pânã atunci parcã
dormiserã în el. Godfrey era hotãrât sã învingã
ghinionul, sã încerce tot ce era omeneºte posibil
pentru a ieºi din impas. Dacã se va salva, aceastã
lecþie va fi binevenitã ºi nu va fi zadarnicã pentru
viitor. Încã din zori avu intenþia de a proceda la o
instalare mai completã a taberei în zona falnicului
arbore. În zilele urmãtoare, Godfrey inspectã
împrejurimile lui Will-Tree.  În apele repezi ºi reci
ale râului se zbenguiau peºti de mai multe feluri.
Evident, nu era atât de greu sã pui mâna pe aceºti
peºti; trebuie însã sã-i ºi frigi ; mereu aceastã tristã
problemã de nerezolvat, focul. Printre tufiºuri
Godfrey recunoscu cu uºurinþã douã feluri de fructe
ºi rãdãcini, dintre care însã unele ar fi trebuit sã fie
preparate la foc înainte de a fi mâncate, dar altele se
puteau mânca crude. Aceste douã plante erau foarte
folosite de indienii din America. Prima era un arbust
numit „camas” care creºte chiar pe pãmânturi
neroditoare. Din rãdãcina lui, care seamãnã cu o
ceapã, se poate face un fel de fãinã foarte bogatã
în gluten ºi foarte hrãnitoare, dacã nu vrei s-o
consumi ca pe cartof. Dar, în ambele cazuri trebuie
sã fie cât de cât coapte sau fierte. Celãlalt arbust
producea un fel de bulb de formã lunguiaþã,

39.  De ce regretã
Godfrey trecutul?
A) Pentru cã a vrut sã
încerce experienþe noi.
B) Pentru cã are amin-
tiri neplãcute.
C) Pentru cã amin-
tirile din trecut îl ajutã
sã supravieþuiascã.
D) Pentru cã trecutul
nu se mai întoarce.
E) Pentru cã nu îºi
aminteºte nimic din
trecutul lui.
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care poartã numele indigen de „yamph” ; ºi dacã
acest yamph posedã mai puþine elemente hrãnitoare
decât camasul, în aceste împrejurãri era de preferat,
fiindcã se poate mânca crud.

— Ei, rãspunse Tartelett, astãzi avem
rãdãcinile astea, dar mâine o sã le mai avem?

— Nicio grijã, îi replicã Godfrey, mâine,
poimâine, mereu! Sunt de ajuns, doar trebuie sã
mergem sã le culegem.

— Bine, Godfrey; ºi acest camas care doar se
gãteºte?

— Din camas, când o sã avem foc, o sã
facem fãinã ºi pâine!

— Foc! se mirã întristat profesorul clãtinând
din cap. Foc! Pãi ºi cum o sã facem noi foc?

— Încã nu ºtiu, rãspunse Godfrey, dar, cumva,
o sã izbutim.

O întâmplare nemaipomenitã — sã zicem provi-
denþialã, dacã vreþi — avea sã le fie de ajutor. În
timpul nopþii de 3 spre 4 iulie, vremea, care de
câteva zile era schimbãtoare, se transformã într-
o vijelie, dupã o cãldurã copleºitoare pe care
briza mãrii nu putuse sã o calmeze. Cãtre unu
noaptea, Godfrey ºi Tartelett furã treziþi în centrul
unui adevãrat foc de artificii al fulgerelor ºi de
bubuitul trãsnetului. Nu ploua deocamdatã, dar
nici mult nu mai avea.

Godfrey se ridicã ºi ieºi în grabã cu intenþia sã
cerceteze cerul. Totul era un foc încins deasupra
cupolei formate de arbori uriaºi, al cãror frunziº
se proiecta pe un cer în flãcãri, ca subþiri contururi
ale unor umbre din teatrul chinezesc.

Dintr-o datã, în mijlocul gãlãgiei generale,
un fulger mai puternic brãzdã cerul. Tunetul
furios se fãcu auzit în aceeaºi clipã ºi Will-Tree
fu lovit de sus în jos de fluidul electric. Godfrey,
cãzut de la ºoc, se ridicã în mijlocul unei
adevãrate ploi de foc care cãdea în jurul lui.
Fulgerul aprinsese ramurile mai uscate ale

40. Spre deosebire de
Tartelett, Godfrey.....
A) are simþul umo-
rului.
B) are simþ practic.
C) este vesel.
D) este pesimist.
E) este necioplit.

41. Numeºte toate figu-
rile de stil care sunt
folosite în paragraful
marcat.
A) metaforã, epitet
B) metaforã, personi-
ficare
C) comparaþie, epitet,
metaforã
D) antitezã, repetiþie
E) antitezã, metaforã,
epitet
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crengilor de sus ºi pe pãmânt erau cãrbuni
aprinºi care trosneau. Cu un strigãt, Godfrey îºi
chemã tovarãºul de suferinþã:

— Foc! Foc!
— Da, foc! rãspunse plin de entuziasm

Tartelett. Binecuvântat sã fie cerul, care îl trimite!
Amândoi se repezirã numaidecât spre acele
rãmurele care ardeau, dintre care unele mocneau
fãrã foc. Le adunarã în acelaºi timp cu mai multe
crengi uscate care nu lipseau de la rãdãcina
sequoiei, al cãrui trunchi fusese numai atins de
trãsnet. Intrarã apoi în locuinþa lor improvizatã
ºi întunecatã, chiar atunci când ploaia, revãr-
sându-se în valuri, stinse incendiul care ameninþa
sã mistuie ramurile de sus ale Will-Tree-ului.
Acum nu le mai ramânea decât sã fie atenþi ca
focul sã fie  menþinut cu cea mai mare grijã.

*
Godfrey se plimba într-o dimineaþã pe acea

parte a plajei care forma litoralul golfului mare,
pe care el îl numise Dream-Bay. Îl cerceta, cu
intenþia sã-ºi dea seama dacã acesta era la fel de
bogat în moluºte ca ºi litoralul din nord, cel
familiar lor. Poate cã mai avea o umbrã de speranþã
sã dea peste vreo epavã sau niºte resturi dintr-o
epavã. Asta pentru cã i se pãruse atât de ciudat cã
talazurile nu azvârliserã pe coastã nicio singurã
rãmãºiþã din corabie. Un anumit sentiment îl
îndemnã sã grãbeascã pasul când vãzu în
depãrtare o stâncã tare ciudatã. Mare i-a fost
surpriza — ºi în acelaºi timp bucuria — când realizã
cã ceea ce el luase drept o stâncã era de fapt un
cufãr mare de metal pe jumãtate îngropat în nisip.
Godfrey îl cercetã pe dinafarã. Nu vãzu nicio
adresã. Ce conþinea oare acest cufãr?... Plaja era
plinã cu bucãþi de cremene, de toate formele, care-i
puteau servi ca ciocan. Alese una, mare cât
pumnul, ºi lovi puternic placa de aramã. Spre
surprinderea lui, zãvorul se desfãcu imediat.  Era

42. Pentru cei doi este
important sã menþinã
focul:
A) ca sã aibã un ºemineu.
B) ca sã poatã topi me-
talul.
C) ca sã-l poatã folosi
pentru prepararea hranei.
D) ca sã se spele cu apã
caldã.
E) ca sã aibã o ocupaþie.

43. Care este sensul
cuvântului talaz?
A) o apã mare
B) revãrsarea unui râu
în mare
C) un val tsunami
D) un val
E) o peninsulã
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o adevãratã ladã de fier acest cufãr. Pereþii interiori
erau dublaþi cu tablã de zinc, în aºa fel încât apa
de mare nu a pãtruns deloc. Astfel cã lucrurile
care erau înãuntru, cât de fragile ar fi fost, se
putuserã pãstra într-o perfectã stare. ªi ce lucruri!
Scoþându-le, Godfrey nu-ºi putea reþine
entuziasmul! Sigur cã acest cufãr aparþinuse
vreunui cãlãtor foarte practic, care avusese de
gând sã se aventureze într-un loc în care ar fi fost
constrâns doar la propriile sale resurse. În primul
rând, se gãsea multã rufãrie: cãmãºi, prosoape,
cearºafuri, cuverturi; apoi haine: bluze de lânã,
ciorapi de lânã ºi de bumbac, pantaloni trainici
de pânzã ºi catifea, toate noi, pulovere, veste de
stofã groasã ºi foarte rezistentã ; apoi douã perechi
de cizme groase, pantofi de vânãtoare, pãlãrii de
fetru. În al doilea rând se mai gãseau câteva
ustensile de bucãtãrie ºi de toaletã: o oalã de gãtit
— faimoasa oalã atât de doritã de Tartelett! Un
ibric mare, ibric pentru cafea, ceainic, câteva
linguri, furculiþe ºi cuþite, o oglindã micã, perii
pentru diverse folosinþe ; în sfârºit, în aceeaºi
categorie dar deloc de dispreþuit, mai multe livre
de cafea ºi ceai. În al treilea rând, unelte: burghiu
mare, sfredel, fierãstrãu de mânã, cuie ºi þinte,
cazma ºi lopatã, târnãcop, topor, teslã etc. În al
patrulea rând se gãseau ºi arme : douã cuþite de
vânãtoare bine ascuþite în teaca lor de piele, o
carabinã ºi douã puºti, trei pistoale cu ºase gloanþe
ºi foarte multe alice ºi gloanþe — toate aceste arme
pãrând a fi fabricate în Anglia; în sfârºit, o micã
farmacie de buzunar, o lunetã, o busolã, un
cronometru. Se mai gãseau acolo ºi câteva volume
în englezã, coli albe, creioane, tocuri de scris ºi
cernealã, un calendar, o Biblie editatã la New York
ºi o carte de bucate. Într-adevãr, în împrejurãrile
de faþã, toate acestea constituiau un inventar de
nepreþuit. Astfel cã Godfrey era în culmea fericirii.
El însuºi ar fi comandat special aceastã zestre

44.  Ce þi se pare sus-
pect în privinþa a ceea
ce descoperã cei doi
naufragiaþi în cufãrul
apãrut miraculos pe
plajã?
A) Unele dintre obiecte
sunt în numãr de câte
douã.
B) În cufãr se gãseºte
tot ceea ce e necesar
traiului unui naufra-
giat.
C) Apa nu a pãtruns
în cufãr.
D) Hainele ºi ustensi-
lele care sunt gãsite în
cufãr.
E) Cafeaua ºi ceaiul
care sunt prezente în
cufãr.
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pentru ajutorarea naufragiaþilor în încurcãturã.
Pentru un timp oarecare cei doi oaspeþi ai insulei
Phina se gãseau într-o foarte mare mãsurã la
adãpost de nevoile imediate — unelte, arme,
ustensile, haine; o fericitã ºansã le aduseserã aceste
lucruri în cale. Viitorul se arãta mai puþin sumbru.
Se înþelege de la sine cã, din momentul în care
ajunsese pe insulã, Godfrey îºi notase fiecare zi
care trecea. Cu ajutorul calendarului gãsit în cufãr,
a putut sã constate chiar ºi în ce zi a sãptãmânii se
aflau. Nici mãcar nu mai era necesar sã vegheze zi
ºi noapte asupra unui foc pe care acum puteau sã-
l aprindã oricând. Tartelett deveni bucãtarul micii
lor colonii ºi i se dãdu în seamã de acum înainte
aprovizionarea cu rãdãcini de yamph ºi camas, mai
ales cã acestea din urmã constituiau pâinea lor de
fiecare zi. Cu uneltele pe care le aveau, Godfrey
putu sã meºtereascã câteva bãnci în interior ºi pe
lângã Will-Tree. Scaunele au fost cioplite cu barda,
masa, mai puþin zgrunþuroasã, a devenit mai demnã
de farfuriile, castroanele ºi tacâmurile cu care o
împodobea cu fast profesorul Tartelett. Aºternuturile
lor de iarbã furã potrivite în niºte rame de lemn ºi
astfel acele aºternuturi luarã un aspect mai plãcut,
parcã era un pat adevãrat.  Saltele lipseau dar cel
puþin de cuverturi nu mai duceau lipsã. Ustensilele
de bucãtãrie nu mai stãteau direct pe pãmânt, ci îºi
gãsirã locul pe poliþe fixate pe pereþii interiori.
Lucrurile lor — rufãrie, haine — furã puse cu grijã
în spatele unor dulapuri scobite chiar în scoarþa
arborelui imens de sequoia, la adãpost de praf.
Armele le atârnarã în perete ca niºte trofee. Godfrey
se gândi la un moment dat sã închidã locuinþa, deºi
alte fiinþe vii nu existau pe acolo ; totuºi, peste
noapte, animalele lor domestice ar fi putut sã le
tulbure câteodatã somnul. Cum nu putea sã taie
scânduri cu fierãstrãul de mânã pe care îl avea, se
folosi tot de bucãþi late ºi groase de scoarþã de copac,
pe care le desprinse uºor din copac. Fabricã o uºã

46. O livrã este:
A) o carte
B) o bancnotã de 5
dolari
C) o unitate de mãsurã
de 500 g
D) o frunzã
E) o unitate de mãsurã
de 500 ml

47. Alege varianta care
conþine termeni ai
aceluiaºi câmp lexical:
A) aºternut, rufãrie,
poliþe
B) rufãrie, pat, arme
C) aºternut, saltele,
cuverturi
D) uºã, ferestre, fie-
rãstrãu
E) uºã, vase, pat

45. De ce ºi-a notat
Godfrey zilele care tre-
cuserã de la naufragiu?
A) Pentru a-ºi ocupa
timpul.
B) Pentru a fi la curent
cu evenimentele din
Frisco.
C) Pentru a nu pierde
contactul cu realitatea.
D) Pentru a ºti când
vine Anul Nou.
E) Pentru a ºti când
va fi salvat.
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destul de solidã pentru deschizãtura din Will-Tree.
Apoi tãie douã ferestre mici, una în faþa celeilalte,
în aºa fel încât sã lase sã pãtrundã în interiorul
încãperii aerul ºi lumina. Pe timp de noapte le
închideau cu obloane; mãcar cã de dimineaþa pânã
seara, nu mai erau forþaþi sã recurgã la lumina
torþelor de rãºinã care afumau locuinþa improvizatã.
O altã îndeletnicire era aceea de a reuºi sã
construiascã o sobã în interiorul Will-Tree-ului. Atât
cât mai era timpul bun, vatra, instalatã afarã, în
scorbura unui sequoia, le era suficientã pentru toate
nevoile bucãtãriei; dar când o sã se strice vremea,
când o sã toarne cu gãleata, atunci când aveau sã
lupte cu frigul, de a cãrui extremã asprime trebuiau
sã se fereascã pentru o perioadã, vor fi nevoiþi sã
gãseascã o metodã de a face foc în interiorul locuinþei
ºi de-a gãsi rezolvarea în acelaºi timp ºi pentru hornul
necesar. Aceastã importantã grijã trebuia rezolvatã
la timpul sãu. O muncã foarte utilã fãcutã de Godfrey
fu aceea de a lega cele douã maluri ale râului de la
liziera grupului de sequoia. Reuºi fãrã greutate sã
înfigã þãruºi în apele repezi ºi între ei aºezã câþiva
buºteni în chip de pod. Puteau merge la litoralul din
nord fãrã a trece prin vad, lucru care i-ar fi forþat sã
facã un ocol de douã mile în aval.

Dar dacã Godfrey încerca din greu ca
existenþa sã le fie cât de cât posibilã pe aceastã
insulã uitatã, în cazul în care tovarãºul lui ºi el ar
fi fost nevoiþi sã locuiascã acolo timp îndelungat,
sã rãmânã pentru totdeauna poate, în acelaºi timp
nu voia sã piardã din vedere nimic din cele ce ar
fi putut sã-i sporeascã ºansele de salvare.

Trebuia deci sã afle dacã insula e locuitã sau
nu... În acest scop, înãlþã un pavilion la extre-
mitatea capului care se întindea cãtre nord ºi
sacrificã pentru asta jumãtate dintr-unul din
cearºafurile gãsite în cufãr. În afarã de asta,
deoarece se temea ca nu cumva culoarea albã sã
nu poatã fi vãzutã decât pe o razã destul de micã,

48. Aval este antoni-
mul cuvântului:
A) vale
B) amonte
C) munte
D) vad
E) þãrm

49. Ce dovedeºte preo-
cuparea lui Godfrey
pentru amenajarea lo-
cuinþei?
A) Cã doreºte sã se
stabileascã pe insulã.
B) Cã este o fire sen-
sibilã.
C) Cã nu îi place
dezordinea.
D) Cã este îndemâ-
natic.
E) Cã nu îi plac anima-
lele.
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încercã sã vopseascã steagul cu boabele unui soi
de arbori care creºteau la picioarele dunelor.
Obþinu un roºu aprins pentru pavilionul pe care îl
va denumi Flag-Point. Tot acum Godfrey îºi
începu meseria de vânãtor ºi ºi-o perfecþionã pe
aceea de explorator. Ajunse la urmãtoarele
concluzii: cã în insula Phina nu se gãsesc animale
sãlbatice ºi dãunãtoare, nici fiare, nici ºerpi, nici reptile!
„N-am vãzut nici mãcar una! Este sigur cã, dacã ar fi
fost, împuºcãturile le-ar fi alarmat!” Apoi, mergând
cãtre altã deducþie fireascã : „Trebuie sã mai trag
concluzia, de asemeni, îºi spunea el, cã insula nu este
locuitã. Deja, de mult timp, indieni sau alþi naufragiaþi
ar fi alergat la auzul detunãturilor! Mai rãmâne doar
acest fum de neexplicat, pe care de douã ori mi s-a
pãrut cã-l zãresc!”

50. Cu ce scop înalþã
Godfrey un pavilion?
A) Vrea sã afle unde
este nordul.
B) Doreºte sã-ºi sem-
nalizeze astfel pre-
zenþa pe insulã.
C) Pentru a speria
pãsãrile prãdãtoare.
D) Marcheazã punctul
de observaþie pentru a
nu-l uita.
E) Astfel face cunos-
cut faptul cã ia în
posesie insula.

................................................................................................................
Sfârºit concurs

Trecurã mai multe sãptãmâni cu aceste lucrãri de amenajare ºi cu
expediþiile de vânãtoare. Fiecare zi aducea o îmbunãtãþire a vieþii lor. Ziua
de 13 septembrie se evidenþie drept una din cele mai ghinioniste ºi una din
cele mai mari decepþii pe care le pot încerca nefericiþii aruncaþi de un
naufragiu pe o insulã pustie. Un vapor apãru la orizont. Dar nu se apropie
încã de insulã. Godfrey încercã în toate felurile sã semnalizeze. Mânui
pavilionul folosind limbajul marinarilor. Aprinse un foc, trase de mai multe
ori cu arma, însã nimeni de la bord nu rãspunse. Godfrey se întoarse cu
mare tristeþe în suflet la Will-Tree, parcã ºi mai pãrãsit decât fusese pânã
atunci. Aceastã loviturã îl deprimã pe Godfrey. Aceastã ºansã nesperatã
care îi scãpase din mânã se va mai repeta vreodatã? Putea el sã mai spere?
Nu, o ºansã ca asta se întâmplã o datã în viaþã! Indiferenþa acestei corãbii —
sã treacã pe lângã insula lor fãrã sã îi bage în seamã. De ce sã se fi oprit,
fiindcã oricum insula nu avea niciun port de refugiu? Godfrey petrecu o
noapte foarte tristã.  A doua zi o nouã încercare cãzu peste robinsonii noºtri.
Cãtre orele patru dupã-amiazã, Tartelett se dusese, aºa cum era obiºnuit, sã
adune stridii ºi midii în partea þãrmului din spatele Flag-Point-ului, când
Godfrey îl vãzu întorcându-se în fugã la Will-Tree. Pãrul sãu rar i se zburlea
la tâmple. Arãta într-adevãr ca un om care fuge cu fricã sã se uite înapoi.

— Dar ce s-a întâmplat? strigã Godfrey, cu neliniºte, ieºind înaintea
tovarãºului sãu.
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— Acolo!... Acolo!...rãspunse Tartelett, arãtându-i cu degetul porþiunea
de mare din care, la nord, printre pomii uriaºi din Will-Tree, se vedea un
segment îngust.

— Dar ce este? întrebã Godfrey, al cãrui prim impuls fu acela de a se
duce la liziera arborilor de sequoia.

— O barcã! îi replicã Tartelett rãsuflând cu greu.
— O barcã?
— Da!... Cred cã sunt sãlbatici!... O flotã întreagã de sãlbatici... poate cã

sunt canibali! Godfrey privi în direcþia arãtatã de Tartelett. Nu era o flotã, aºa
cum spunea înnebunit de spaimã Tartelett. Într-adevãr, o micã ambarcaþiune,
care aluneca pe marea foarte liniºtitã în acest moment, se îndrepta, la o jumãtate
de milã de coastã, în aºa fel încât mergea paralel cu aceasta.

— ªi de ce crezi cã ar fi canibali? spuse Godfrey întorcându-se cãtre profesor.
— Fiindcã în insulele cu Robinsoni apar totdeauna, mai devreme sau

mai târziu, canibalii, rãspunse Tartelett.
— Nu este mai curând barca unei corãbii de comerþ? se interesã Godfrey.
— A unei corãbii?
— Da... a unui steamer care a trecut ieri dupã-amiazã pe lângã insulã.
— ªi de ce nu mi-ai spus nimic? strigã Tartelett, ridicând disperat

braþele spre cer.
— La ce bun sã-þi fi spus, rãspunse Godfrey, oricum credeam cã acest

vas  de care îþi vorbesc dispãruse definitiv! Dar s-ar putea ca aceastã barcã
pe care ai vazut-o sã-i aparþinã. O sã vedem!...

Întorcându-se rapid la Will-Tree, Godfrey îºi luã luneta ºi, revenind
la locul cu pricina, se aºezã la marginea pãdurii. De acolo, cu atenþia
încordatã la maxim, putu sã observe mai bine aceastã ambarcaþiune de
pe care se vedea neapãrat ºi pavilionul de pe Flag-Point, desfãºurat sub o
brizã uºoarã. Godfrey scãpã luneta.

— Sãlbatici!... Da!... Sunt într-adevãr sãlbatici! spuse el printre dinþi. Godfrey
nu ºtia ce sã facã, în orice caz, dorea sã vadã dacã bãºtinaºii acostau sau nu.
Apoi avea sã vadã ce era de fãcut. Cu luneta la ochi, urmãri barca ; o vãzu cum
ocoleºte vârful promontoriului, apoi cum merge paralel cu el, apoi coboarã din
nou de-a lungul litoralului, ºi în sfârºit acosteazã chiar la gura râului, care la
douã mile în amont trecea pe lângã Will-Tree. Deci, dacã acestor sãlbatici le
dãdea în gând sã urce în susul apei, aveau sã ajungã foarte repede la pâlcul de
sequoia, fãrã ca el sã poatã sã-i opreascã. Godfrey ºi Tartelett se întoarserã în
grabã la locuinþa lor. Înainte de toate trebuiau sã ia câteva mãsuri de siguranþã,
care i-ar fi putut pune la adãpost de o eventualã surprizã din partea indigenilor,
dându-le timp sã pregãteascã apãrarea. Precauþii furã luate imediat de Godfrey
când se întoarse la Will-Tree! Focul din scorbura arborelui de sequoia fu stins
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ºi cenuºa fu împrãºtiatã ca sã nu mai rãmânã nicio urmã; cocoºii, gãinile ºi puii
erau deja la culcare în coteþul lor ºi trebuirã sã se mulþumeascã sã astupe doar
intrarea cu niºte mãrãciniº, astfel ca sã o ascundã cât mai bine; celelalte animale,
aguti, oi ºi capre, le gonirã în câmpie, dar pãcat cã ele nu puteau sã fie închise
într-un staul; toate instrumentele ºi uneltele fiind duse în locuinþã, afarã nu fu
lãsat nimic ce ar fi putut sã le trãdeze prezenþa. Apoi, dupã ce Godfrey ºi
Tartelett intrarã în Will-Tree, uºa fu închisã ermetic. Aceastã uºã, fãcutã din
scoarþã de sequoia, se confunda cu scoarþa copacului ºi ar fi putut eventual sã
scape privirii indigenilor care nu s-ar fi uitat chiar de foarte aproape. Fãcurã la
fel cu ferestrele peste care fuseserã lãsate obloanele. Apoi totul fu stins în locuinþa
care rãmase într-un întuneric deplin. Noaptea le pãru nesfârºitã! Godfrey ºi
Tartelett ascultau atenþi cele mai mici zgomote de afarã. Trosnetul unei crengi,
o adiere de vânt le era de ajuns ca sã tresarã. Li se pãrea cã aud paºi pe-afarã.
Li se pãrea cã cineva dã târcoale în jurul Will-Tree-ului. Atunci Godfrey,
cãþãrându-se la una din ferestre, ridica puþin oblonul ºi se uita neliniºtit în
întuneric, dar încã nimic neobiºnuit. Noaptea se scurse plinã de teamã ºi speranþã
pentru cei doi. Nu se produse niciun atac direct. Sãlbaticii nu ajunseserã încã
pânã la ei. Poate cã aºteptau ziua ca sã se aventureze pe insulã.

— Orice ar fi, reluã Godfrey, mâine dimineaþã, dacã pânã atunci aceºti
indigeni nu au venit pânã aici, o sã ne ducem noi în recunoaºtere.

— Noi? Cum adicã noi?
— Da, noi!... Ar fi imprudent sã ne despãrþim! Cine ºtie, poate va

trebui sã ne refugiem în pãdurile din mijlocul insulei, sã ne pitim acolo
pentru câteva zile...Pânã când barca va pleca. Dar ia spune mai bine, eºti
oare în stare sã þii o puºcã, Tartelett?

— Sã o þin?... Da!...
— ªi sã tragi ºi într-o direcþie precisã.
— Nu ºtiu! Nu am încercat pânã acum ºi poþi sã fii sigur cã glonþul

meu nu va porni din þeavã...
— Poate cã detunãtura nu va fi destul ca sã-i sperie pe aceºti sãlbatici!

Dupã un ceas se luminase astfel încât sã se poatã vedea pânã dincolo de
pâlcul de sequoia. Totul era liniºtit. Luându-ºi atunci luneta, Godfrey parcurse
de jur împrejur litoralul pânã la vârful promontoriului Flag-Point. Godfrey
exclamã uimit ºi îl fãcu pe profesor sã tresarã. Nu mai încãpea nicio îndoialã:
sãlbaticii aflaserã cã insula era ocupatã recent de oameni, luaserã cu ei
pavilionul, care nu mai flutura acum pe catargul lui! Venise deci momentul
sã-ºi punã în aplicare planul: sã se ducã în recunoaºtere ºi sã vadã dacã
indigenii mai erau încã pe insulã ºi ce anume fãceau acolo.

Pornirã aºadar cu multã prudenþã la drum. Ajuns la liziera grupului de arbori,
Godfrey se opri. Scoþându-ºi binoclul din toc, parcurse cu foarte mare atenþie
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întreaga porþiune a litoralului care se întindea de la promontoriul Flag-Point-ului
pânã la unghiul de nord-est al insulei. Nu se vedea nicio fiinþã vie; niciun fum de
tabãrã nu se înãlþa în vãzduh. Plaja era de asemenea pustie, dar aveau sã gãseascã
fãrã îndoialã numeroase urme de paºi, proaspãt fãcute.  Dar unde se ascundeau
sãlbaticii? Poate încã dormeau, fie în piroga lor, fie pe mal. În acest caz avea sã
vadã dacã nu ar fi fost mai bine sã-i ia prin surprindere. Fãrã întârziere proiectul
lor fu pus în aplicare. Important era sã nu-i lase sã le-o ia înainte. Se ºtie cã, în
asemenea situaþii, de cele mai multe ori avantajul este de partea celor care lovesc
mai întâi. Pregãtirã puºtile de tragere, verificarã încãrcãtura, revolverele furã de
asemenea verificate ; apoi Godfrey ºi Tartelett începurã sã coboare încet pe malul
stâng al râului. În jur totul era calm. Stoluri de pãsãri zburau de pe un mal pe
celãlalt, fugãrindu-se prin crengile înalte, fãrã sã dea vreun semn de neliniºte ºi
fãrã sã le pese de ceea ce urma sã se întâmple. Un ceas dupã ce pãrãsiserã grupul
de sequoia, Godfrey ºi tovarãºul lui parcurseserã abia o milã, deoarce nu era
chiar uºor de mers prin acele ierburi înalte ºi printre acele hãþiºuri de arbuºti.

Nici unul, nici celãlalt nu zãrirã nimic suspect. De acolo de unde erau amândoi
atunci, nu se putea vedea litoralul sau locul în care râul se vãrsa în mare. Asta
datoritã faptului cã un cot al malurilor împiedica privirea, la o distanþã de o sutã de
paºi ; dar deasupra acestui orizont, ascuns de neregularitãþile malurilor, un fum gros
se înãlþa drept spre cer. Godfrey, lungit în iarbã, cu degetul pregãtit pe trãgaciul
puºtii sale, cerceta cu atenþie litoralul. Printr-o miºcare îndemânaticã de târâre, pe
care Tartelett o imita surprinzãtor de bine, izbuti, fãrã ca sã i se vadã capul din
ierburi, sã ajungã pânã la cotul râului. De acolo, privirea lui reuºea sã cuprindã
nestingheritã mai toatã porþiunea malului peste care se revãrsa râul. Godfrey zãrea
în sfârºit ceea ce venise sã vadã! În mijlocul stâncilor vãzu un foc mare de lemne,
aprins pe prundiº. În jurul acestui foc, aþâþându-l mereu cu grãmezi de lemne, din
care de altfel adunaserã destul de multe, umblau forfota câþiva dintre indigenii
care debarcaserã în ajun.  Toþi negrii pe care îi numãrase în prag erau adunaþi acolo.

Într-adevãr, zece din doisprezece erau ocupaþi, unii sã întreþinã focul,
alþii sã înfigã þãruºi în pãmânt, cu intenþia de a instala o frigare dupã obiceiul
polinezian. Cel de al unsprezecelea, care pãrea sã fie un fel de ºef, se plimba
pe plajã, privind mereu cãtre interiorul insulei, ca ºi când i-ar fi fost fricã de
vreun atac. Pe umerii acestui sãlbatic, Godfrey recunoscu pânza roºie a
pavilionului, devenitã acum o podoabã de îmbrãcãminte.

Cât despre cel de al doisprezecelea sãlbatic, era întins pe pãmânt, strâns
legat de un par. Godfrey înþelese prea bine ce soartã îi era destinatã acestui
nenorocit. Aceastã frigare pentru el era pregãtitã!  ªi acest foc, de asemenea,
era pentru a-l face fripturã!... Tartelett nu se înºelase în ajun când, datoritã unui
presentiment, îi numise pe aceºti oameni canibali! În acelaºi timp el nu se
înºelase nici când spusese cã aventurile Robinsonilor, adevãrate sau nu, erau
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toate pe acelaºi tipic! Cert era cã Godfrey ºi el se aflau acum cam în aceeaºi
situaþie ca ºi eroul lui Daniel Defoe, când sãlbaticii debarcaserã pe insula lui.
Amândoi aveau, fãrã nicio îndoialã, sã asiste la aceeaºi scenã de canibalism. Ei
bine, Godfrey era oare hotãrât sã procedeze la fel ca ºi ceilalþi eroi de roman?
Nu! Nu-l va lãsa masacrat pe prizonierul aºteptat de stomacurile antropofagilor!
Era bine înarmat. Cele douã puºti ale sale cu câte patru gloanþe fiecare, cele
douã revolvere cu douãsprezece gloanþe puteau uºor sã le vinã de hac celor unspre-
zece ticãloºi, pe care detunãtura unei arme de foc va fi poate îndeajuns sã-i facã
sã-ºi ia picioarele la spinare. Odatã hotãrârea luatã, aºteptã cu sânge rece momentul
în care sã intervinã ca o loviturã de trãsnet.

Nu trebui sã aºtepte mult. Nu trecuserã nici douãzeci de minute când ºeful
se apropie de foc; apoi, îl arãtã cu un gest pe prizonier indigenilor care aºteptau
ordinele sale. Godfrey se ridicã, iar Tartelett îi urmã exemplul. Nici mãcar nu
înþelegea ce avea de gând sã facã tovarãºul lui, care nu-i spusese nimic despre
planurile sale. Godfrey îºi închipuia cã, la apariþia sa, sãlbaticii vor face vreo
miºcare oarecare, fie sã fugã cãtre barca lor, fie sã se nãpusteascã asupra lui. Dar
nu se întâmplã nimic din toate acestea. Sãlbaticii nici nu pãreau sã-l fi vãzut. În
acel moment ºeful fãcu un gest mai grãitor... Prin urmare, trei din tovarãºii lui se
repezirã cãtre prizonier, îl dezlegarã ºi-l silirã sã meargã cãtre foc.

Era un bãrbat încã tânãr care, simþind cã i-a sunat ceasul, încercã sã
opunã rezistenþã. Hotãrât sã-ºi vândã scump viaþa, începu sã-i îmbrânceascã
pe bãºtinaºii care îl þineau. Însã fu în curând culcat la pãmânt ºi ºeful, apucând
un fel de bardã de piatrã, se repezi sã-i zdrobeascã þeasta.

Godfrey scoase un strigãt puternic, urmat apoi de o detunãturã. Un glonte
ºuierã prin aer ºi ºeful cãzu doborât la pãmânt, rãnit probabil de moarte. Surprinºi
de zgomotul detunãturii, ca ºi când nu ar fi auzit niciodatã o pocniturã de armã,
sãlbaticii se oprirã. Vãzându-l pe Godfrey, cei care îl þineau pe prizonier îi dãdurã
pentru o clipã drumul. Într-o secundã nefericitul se ridicã de jos ºi alergã înspre
locul unde zãrea pe eliberatorul sãu neaºteptat. Atunci rãsunã o a doua bubuiturã.

Era chiar Tartelett care trãsese fãrã sã ocheascã, închizând strâns ochii. Dupã ce
trãsese, patul puºtii sale îi plesni peste faþã cea mai grozavã palmã pe care a primit-
o vreodatã un profesor de dans ºi de þinutã. Dar — ce-þi este ºi cu întâmplarea! — un
al doilea sãlbatic cãzu în acelaºi moment aproape de ºef. Atunci se iscã învãlmãºealã.
Supravieþuitorii s-au gândit probabil cã au de-a face cu un mai mare numãr de
atacatori, cãrora nu ar putea sã le reziste? Sau poate au fost pur ºi simplu înspãimântaþi
la vederea celor doi albi care pãreau sã dispunã de un fulger de buzunar! Îi ridicarã
în grabã pe cei doi rãniþi ºi se repezirã pânã în barca lor, vâslind cu putere ca sã iasã
din golfuleþ, desfãºurând pânza sã porneascã în larg ºi îndreptându-se grãbiþi cãtre
promontoriul Flag-Point-ului, de care nu întârziarã sã  treacã. Godfrey nu vru sã-i
urmãreascã. La ce bun sã omoare mai mulþi? Salvase victima, îi pusese pe fugã,
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fãcuse deja ce era important. Toate acestea se întâmplaserã aºa repede, încât cu
siguranþã cã aceºti canibali nu vor mai îndrãzni niciodatã sã se întoarcã în insula
Phina. Acum totul era cum nu se poate mai bine. Nu le mai rãmânea decât sã se
bucure de victorie, iar Tartelett nu ezita sã-ºi atribuie partea cea mai mare. Între
timp, prizonierul se apropiase de salvatorul sãu. Se oprise o clipã nedumerit, cu
teama pe care i-o inspirau aceste fiinþe superioare; dar, îºi reluase numaidecât drumul.
Îndatã ce se apropie de cei doi albi, se aplecã pânã la pãmânt ºi, luând piciorul lui
Godfrey, i-l aºezã pe capul sãu în semn de supunere.

Aproape cã îþi venea sã crezi cã ºi acest indigen îl citise pe Robinson Crusoe!
Godfrey îl ridicã numaidecât pe bietul om care rãmãsese prosternat în faþa lui ºi
îl privi. Era un bãrbat în vârstã de cel mult treizeci ºi cinci de ani,  iar dupã
trãsãturi ºi dupã conformaþia capului sãu, se putea recunoaºte în el tipul de
negru din Africa. Nu ar fi fost posibil sã-l confunzi cu cei din insulele polineziene.
Acum, nu s-ar fi putut ºti de ce un negru din Sudan sau Abisinia cãzuse în
mâinile unor indigeni dintr-un arhipelag din Pacific. S-ar fi putut ºti doar dacã
acest negru ar fi vorbit englezeºte sau una din cele douã sau trei limbi europene
pe care le putea înþelege Godfrey. Dar îºi dãdurã seama în curând cã acest
nefericit nu folosea decât un idiom cu totul neinteligibil, probabil limbajul
acelor indigeni la care ajunsese, desigur, foarte tânãr.  Godfrey îl întrebase mai
întâi în englezã, însã nu obþinuse niciun rãspuns. Aºa cã îl fãcu sã înþeleagã,
prin semne, nu fãrã greutate, cã vrea sã ºtie cum îl cheamã. Dupã câteva
încercãri nereuºite, acest negru, care de fapt avea o figurã foarte inteligentã ºi
chiar foarte cinstitã, rãspunse întrebãrii printr-un singur cuvânt:

— Carefinotu.
— Carefinotu? exclamã Tartelett. Ce nume!... în ce mã priveºte, eu

propun sã-l numim aºa cum se obiºnuieºte pe insulele Robinsonilor —
„Miercuri”, fiindcã astãzi este miercuri! Cum poate cineva sã se cheme
Carefinotu?

— Dacã este numele lui, rãspunse Godfrey, de ce nu ºi l-ar pãstra?
Dupã aceastã aventurã, Godfrey ºi Tartlett urmaþi de Carefinotu, se întoarserã

împreunã la Will-Tree. Acolo, amenajarea atât de potrivitã a pãrþii de jos din
arborele de sequoia fu cu adevãrat o surprizã pentru noul musafir al insulei
Phina. În primul rând trebuirã sã-i arate, întrebuinþându-le în faþa lui, la ce folosea
fiecare dintre unelte ºi ustensile. Carefinotu fãcea parte sau trãise printre sãlbaticii
aflaþi pe ultima treaptã a civilizaþiei, altfel nu se putea explica cum îi era necunoscut
pânã ºi fierul. În sfârºit, acest negru, atât de providenþial salvat, era un tovarãº în
plus. Sã sperãm cã avea sã le fie un slujitor devotat, pe care întâmplarea cea mai
neaºteptatã îl trimisese oaspeþilor de la Will-Tree. Era puternic, îndemânatic, harnic
ºi nu se dãdea în lãturi de la nici o muncã. Arãta reale aptitudini de a imita tot ce
vedea cã fãceau ceilalþi. Astfel contribui Godfrey la educarea lui. Îngrijirea
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animalelor domestice, recoltarea rãdãcinilor ºi a fructelor, tãierea oilor sau a agutilor,
care constituiau hrana zilnicã, fabricarea unui soi de cidru pe care îl scoteau din
merele sãlbatice ale manzanillei — de toate aceste treburi Carefinotu se achita
conºtiincios, dupã ce vãzuse cum trebuie fãcute.

Numai la folosirea limbii engleze se arãta Carefinotu cu totul refractar. Oricât
ar fi încercat, nu izbutea sã pronunþe nici cuvintele cele mai obiºnuite pe care
Godfrey ºi mai ales profesorul Tartelett, încãpãþânându-se sã-ºi facã datoria,
încercau sã-l înveþe. Aºa trecea timpul. Iar dacã, datoritã unui fericit concurs de
împrejurãri, prezentul era oarecum suportabil, dacã nici o primejdie imediatã
nu-i ameninþa, Godfrey se întreba fãrã încetare cum va putea sã pãrãseascã odatã
ºi odatã aceastã insulã, prin ce mijloace o sã izbuteascã în sfârºit sã se repatrieze!
Nu trecea o zi fãrã sã nu se gândeascã la unchiul sãu Will, la logodnica sa! Nu
fãrã o ascunsã neliniºte vedea apropiindu-se anotimpul ploilor, care avea sã punã
între prietenii sãi, familia sa ºi el o barierã încã ºi mai greu de trecut. Iar viaþa pe
insulã începea sã se complice. Într-o zi, când Godfrey ºi Carefinotu se întorceau
fãrã prea mari izbânzi de la vânãtoare, avurã parte de o întâlnire mai puþin plãcutã.
Carefinotu fãcu un salt, iar apoi se repezi la Godfrey, îl apucã de umeri ºi-l târî la
adãpostul unui tufiº. Foarte înspãimântat, negrul arãtã cu mâna întinsã la mai
puþin de cincizeci de paºi un animal oprit locului. Era un urs cenuºiu, ale cãrui
labe îmbrãþiºau cu putere trunchiul unui arbore ºi care îºi miºca de sus în jos
capul lui mare, ca ºi când ar fi fost gata sã se repeadã asupra celor doi vânãtori.
Imediat, fãrã sã mai stea pe gânduri, Godfrey apãsã pe trãgaci ºi trase înainte sã-l
fi putut opri Carefinotu. Sã-l fi atins glonþul pe uriaºul plantigrad? S-ar fi putut. Îl
ucisese? De asta nu puteau sã fie siguri. Dar labele i se destinserã ºi el se rostogoli
la picioarele copacului. Nu era cazul sã mai rãmânã acolo. O luptã corp la corp
cu un animal atât de grozav putea sã aibã cele mai tragice rezultate. Aºa cã
negrul îl apucã pe Godfrey de braþ, ca sã-l ducã cât mai repede cãtre Will-Tree.
Acesta îl ascultã, înþelegând cã nici o prudenþã nu ar fi destul de mare. Trebuie sã
fim de acord cã prezenþa unei fiare periculoase în insula Phina era ceva care sã
preocupe în cea mai mare mãsurã pe cei pe care nefericita soartã îi aruncase
acolo. Godfrey nu crezu de cuviinþã sã-i ascundã lui Tartelett cele întâmplate.

— Un urs?! exclamã profesorul privind înspãimântat în jurul lui, ca ºi
când împrejurimile Will-Tree-ului ar fi fost asaltate de o hoardã din aceste
fiare. De ce un urs? Pânã acum, nu erau urºi în insula noastrã! Nefericitul
Tartelett! Din aceastã zi începu pentru el o existenþã de neliniºte, de emoþii,
de temeri, de spaime fãrã rost, care îi adânceau nostalgia þinutului natal.

— Nu, spunea el mereu, nu! Dacã aici sunt fiare... m-am sãturat ºi vreau
sã plec! Nu era suficient sã vrea... mai trebuia sã ºi poatã. Godfrey ºi tovarãºii
lui hotãrârã deci ca de acum înainte sã fie mai atenþi. Puteau sã fie atacaþi nu
numai pe litoral sau câmpie, dar chiar în grupul arborilor de sequoia. Tocmai



37

de aceea furã luate serioase mãsuri pentru a pune locuinþa la adãpost de vreo
agresiune neaºteptatã. Astfel uºa fu temeinic întãritã, în aºa fel încât sã poatã
rezista ghearelor unor fiare. Cât despre animalele domestice, Godfrey bucuros
ar fi vrut sã le construiascã un staul unde sã fi putut sã le închidã cel puþin
noaptea, dar nu era deloc uºor. Hotãrârã deci sã le þinã, pe cât era posibil, în
apropierea Will-Tree-ului, într-un fel de þarc de crengi din care nu puteau
ieºi. Dar aceastã împrejmuire nu era nici destul de solidã, nici destul de înaltã
pentru a împiedica un urs sau o hienã sã o dãrâme sau sã sarã peste ea. Veni
ºi toamna ºi în timpul zilelor posomorâte furã siliþi sã rãmânã în locuinþã. Nu
trebuirã sã iasã decât pentru nevoile urgente ale turmei sau pãsãrilor.

Se întâmplã ca, în aceste condiþii, rezerva de camas sã se termine. În
curând se fãcu simþitã lipsa substanþei care þinea loc de pâine.

— Mâine, spuse Godfrey, am sã plec de dimineaþã, ºi Carefinotu are
sã mã întovãrãºeascã.

— De acord, rãspunse Tartelett.
Numaidecât, amândoi bine înarmaþi ºi având cu ei saci mari, îºi luarã la

revedere de la Tartelett, apoi se îndreptarã cãtre râuleþ, pe al cãrui mal stâng
voiau sã urce pânã la tufele de camas. Ajunserã dupã un ceas, fãrã sã fi
avut vreo întâlnire neplãcutã. Dezgroparã repede rãdãcinile, într-o cantitate
destul de mare pentru a umple cei doi saci. Treaba asta le luã trei ceasuri.
Atunci când Godfrey ºi tovarãºul lui o pornirã înapoi spre Will-Tree, era
aproximativ ora unsprezece dimineaþa. Mergeau unul lângã altul,
mulþumindu-se sã priveascã în jur, fiindcã de vorbit nu puteau vorbi. Când
ajunserã la un cot al micului râu, deasupra cãruia se plecau arbori uriaºi,
aºezaþi ca un leagãn natural de la un mal la altul, deodatã, Godfrey se opri.
De data asta el îi arãtã lui Carefinotu un animal nemiºcat, oprit la rãdãcina
unui copac, ºi ai cãrui ochi scãpãrau o strãlucire ciudatã.

— Un tigru! strigã el.
ªi nu se înºela. Era într-adevãr un tigru mare, proptit pe picioarele

dinapoi, zgâriind cu ghearele trunchiul copacului, gata sã sarã.
Cât ai clipi din ochi, Godfrey îºi lãsã jos sacul cu rãdãcini. Puºca

încãrcatã trecu în mâna dreaptã, o duse la umãr, ochi, trase.
— Uraa! Uraa! strigã el.
De data aceasta nu mai era nici o îndoialã ; tigrul, lovit de glonþ, fãcuse

un salt înapoi. Dar dacã nu era rãnit de moarte, poate cã avea sã se întoarcã,
înfuriat ºi mai mult de rana lui!... Godfrey îºi þinea în continuare puºca
îndreptatã spre el, ameninþând animalul cu o a doua împuºcãturã. Dar,
înainte de a-l putea reþine Godfrey, Carefinotu, cu cuþitul lui de vânãtoare
în mânã, se repezise în partea în care dispãruse tigrul. Godfrey îi strigã sã
se opreascã, sã se întoarcã!... În zadar!  Negrul hotãrât, chiar cu preþul
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vieþii sale, sã dea gata animalul rãnit, nu-l auzi sau nu vru sã-l audã pe
Godfrey. Acesta se repezi deci pe urmele lui... Când ajunse pe mal, îl vãzu
pe Carefinotu luptându-se cu tigrul, þinându-l de gât, opintindu-se într-o
încleºtare înspãimântãtoare, ºi în sfârºit dându-i în inimã o puternicã loviturã.

Tigrul se rostogoli pânã în râuleþul ale cãrui ape, crescute de ploile
din zilele trecute, îl duserã la vale cu vitezã. Leºul animalului pluti o clipã
la suprafaþã, iar apoi fu târât cu repeziciune cãtre mare.

Un urs! Un tigru! Nu mai era cu putinþã sã te îndoieºti cã insula gãzduia
fiare de temut. În acest timp, Godfrey, apropiindu-se de negru, se încredinþa cã
acesta nu primise în lupta dusã cu fiara decât câteva zgârieturi uºoare. Apoi,
foarte îngrijorat de cele ce-i aºteptau în viitor, îºi reluã drumul spre Will-Tree.

— Am avut destul noroc în aceste douã întâlniri, spunea adesea Godfrey,
dar poate altã datã nu vom mai scãpa  atât de uºor! Nu trebuie sã ne mai
expunem decât dacã este absolut necesar! Chiar ºi aºa, nu era de ajuns sã
rãreascã excursiile, trebuia numaidecât sã apere Will-Tree, atât locuinþa cât
ºi anexele sale, coteþul de pãsãri, staulul animalelor, unde fiarele ar fi putut
pricinui pagube însemnate. Godfrey se gândi cã dacã nu puteau  sã fortifice
Will-Tree — conform faimoaselor planuri ale lui Tartelett — sã lege cel
puþin între ei cei patru sau cinci sequoia care-i înconjurau. Dacã izbutea sã
ridice un gard înalt ºi solid de la un trunchi la altul, ar fi putut fi acolo,
relativ, în siguranþã sau mãcar la adãpost de vreo surprizã. Dupã ce cercetã
bine locurile, Godfrey îºi dãdu seama ca asta se putea face dar era într-
adevãr o muncã uriaºã. Oricât de mic l-ar fi fãcut, ºi tot era vorba sã înalþe
acest gard pe un perimetru de trei sute de picioare, cel puþin. În aceste
condiþii, vã închipuiþi ce cantitate de copaci ar fi trebuit aleºi, tãiaþi, cãraþi,
înfipþi în pãmânt, în aºa fel încât îngrãditura sã fie completã. Godfrey nu
dãdu înapoi în faþa acestei munci. El îi împãrtãºi lui Tartelett proiectele
sale, care îl aprobã promiþându-i în acelaºi timp sã-l ajute, dar, ceea ce era
mai important, izbuti sã-l facã Carefinotu — care era totdeauna gata sã-i
vinã în ajutor — sã-i înþeleagã planul. Începurã imediat lucrarea. Dupã ºase
zile, toþi arborii, retezaþi ºi curãþaþi de crengi, erau la pãmânt, gata sã fie
târâþi pânã la Will-Tree. Atunci descoperirã numeroºi ºerpi primejdioºi pe
toatã acea parte a câmpiei pe care râuleþul o despãrþea de Will-Tree.

— Sã mergem! Sã mergem! repetã Godfrey, îndemnându-l pe Carefinotu
sã grãbeascã pasul.

Era neliniºtit, îl frãmântau presimþiri negre pe care nu ºi le putea stãpâni.
Influenþat de ele, simþind o nenorocire apropiatã, era nerãbdãtor sã ajungã la
Will-Tree. ªi într-adevãr, când se apropie de scândura aruncatã peste râuleþ, îl
mai aºtepta ceva. De sub pâlcul de sequoia se auzeau strigãte de spaimã.
Cineva striga dupã ajutor, cu un glas asupra cãruia nu puteai sã te înºeli!
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— Este Tartelett! exclamã Godfrey. A fost atacat! Repede!... Repede!...
Douãzeci de paºi dupã ce trecuserã podul, îl zãrirã pe Tartelett alergând

cât îl þineau picioarele. În spatele lui, un crocodil uriaº, ieºit din râuleþ, îl
urmãrea cu fãlcile deschise. Bietul de el, zãpãcit, înnebunit de spaimã, în loc
sã se arunce la dreapta sau la stânga, fugea în linie dreaptã, riscând astfel sã
fie prins!... Deodatã se împiedicã ºi cãzu... Era pierdut. Godfrey se opri. În
faþa acestei primejdii de neînlãturat, sângele rece nu-l pãrãsi nici o clipã.
Duse puºca la umãr ºi þinti crocodilul sub un ochi. Glonþul, bine îndreptat,
lovi monstrul care fãcu un salt în lãturi ºi recãzu nemiºcat pe pãmânt. Atunci
Carefinotu, alergând la Tartelett, îl ridicã de jos... Tartelett trãsese o spaimã
bunã! ªi încã ce spaimã! Erau ceasurile ºase seara. Dupã câteva clipe, Godfrey
ºi cei doi tovarãºi ai lui erau din nou la Will-Tree. Cât de amare reflecþii furã
nevoiþi sã facã în timpul acestei mese de searã! Câte nesfârºite ore de nesomn
îi aºteptau pe aceºti oaspeþi ai insulei Phina, împotriva cãrora se înverºuna
parcã soarta! Chinuit de spaimã, profesorul nu gãsea altceva de fãcut decât
sã repete aceste cuvinte, care de fapt spuneau tot ce gândea:

— Aº fi fericit sã plec!
În sfârºit venise ºi iarna, care la aceastã latitudine e atât de asprã. Primele

geruri se fãceau deja simþite ºi trebuiau sã se aºtepte la o ºi mai mare scãdere a
temperaturii. Godfrey era mulþumit cã instalase în încãpere o vatrã. Se înþelege
de la sine cã lucrul la gard fusese terminat ºi o uºã solidã asigura acum închiderea
împrejmuirii. În urmãtoarele ºase sãptãmâni, adicã pânã la jumãtatea lui decembrie,
avurã multe zile cu vreme rea, în timpul cãrora nu le fu cu putinþã sã se aventureze
afarã. Ce de gânduri triste îl chinuirã pe Godfrey cu prilejul acestor noi încercãri! Se
mai întâmplã cã, timp de cincisprezece zile, fu doborât de o febrã foarte mare. Fãrã
mica farmacie în care gãsi medicamentele necesare, poate cã nu s-ar fi putut
însãnãtoºi. Tartelett era, de altfel, prea puþin priceput pentru a-i da îngrijirile potrivite
în timpul acestei boli. Lui Carefinotu îi datora în primul rând însãnãtoºirea. Dar ce
de amintiri ºi, de asemenea, ce de pãreri de rãu! Mai ales cã nu putea acuza pe
nimeni altul decât pe el de faptul cã se gãseau în aceastã situaþie fãrã sfârºit! De câte
ori, în delirul sãu, nu o strigase pe Phina, pe care credea cã nu o s-o mai vadã
niciodatã, pe unchiul Will, de care se vedea despãrþit pentru totdeauna! Ah, abia
acum putea sã vadã în adevãrata ei luminã aceastã existenþã a Robinsonilor din
care imaginaþia sa de copil îºi fãcuse un ideal! Acum dãdea piept cu realitatea! Nici
mãcar nu mai spera sã se mai întoarcã vreodatã acasã. Astfel trecu toatã aceastã
tristã lunã a lui decembrie, la sfârºitul cãreia Godfrey începu sã-ºi recapete oarecum
puterile. Trebuie spus, de asemenea, cã una din cele mai importante preocupãri ale
lui Godfrey era, odatã cu apariþia animalelor primejdioase, teama de a-i vedea pe
sãlbatici revenind în numãr mare pe insula Phina, a cãrei poziþie le era cunoscutã.
Împotriva unei asemenea agresiuni, incinta împrejmuitã de gard nu ar fi fost
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decât o barierã cu totul insuficientã. Dupã o cercetare atentã, se convinserã cã
adãpostul oferit de crengile înalte ale arborelui de sequoia pãrea a fi cel mai
sigur, drept care încercã sã facã accesul pânã la ele mai puþin dificil. Ar fi fost
oricând mai uºor sã aperi deschizãtura îngustã prin care trebuia sã treci ca sã
ajungi în vârful trunchiului. Cu ajutorul lui Carefinotu, Godfrey izbuti sã
rânduiascã niºte cioturi regulat distanþate de la un perete la altul, ca treptele
unei scãri, ºi care, unite printr-o frânghie lungã de ierburi, permiteau urcarea
mai rapidã în interior. Veni Crãciunul, apoi Anul Nou, care, din prima zi de
ploaie amestecatã cu zãpadã, friguros, întunecat, începu sub cele mai
apãsãtoare auspicii. Se împlineau ºase luni de când naufragiaþii de pe Dream
erau cu totul rupþi de restul lumii.

Începutul noului an nu pãrea a fi prea bun. Erau semne cã Godfrey ºi
tovarãºii lui aveau sã fie supuºi unor încercãri ºi mai grele. Pânã la 18
ianuarie ninse fãrã încetare. Hotãrârã sã lase turma sã pascã afarã, pentru
a-ºi gãsi cum putea hrana. La sfârºitul zilei, o noapte foarte umedã ºi
foarte rece învãluia întreaga insulã, ºi locul, ºi aºa întunecat, de sub arborii
de sequoia era cufundat într-un întuneric adânc. La adãpostul copacului,
întinºi pe saltelele lor, Tartelett ºi Carefinotu încercau zadarnic sã doarmã.
Godfrey rãsfoia câteva pagini din Biblie la lumina tremurãtoare a unei
torþe de rãºinã. Cãtre ora 10 se auzi dinspre partea de nord a insulei un
zgomot îndepãrtat care se apropia încetul cu încetul.

Nu era nici o îndoialã. Erau fiare sãlbatice care dãdeau târcoale prin
împrejurimi ºi totul era cu atât mai înspãimântãtor, cu cât urletele tigrului ºi ale
hienei, rãgetul panterei ºi al leului se amestecau, de data aceasta, într-un concert
teribil. Godfrey, Tartelett ºi negrul se ridicarã deodatã, pradã unei neliniºti de
nedescris. Dacã, în faþa acestei inexplicabile invazii de animale sãlbatice,
Carefinotu împãrtãºea spaima tovarãºilor lui, trebuie spus cã, în afarã de asta,
uluirea lui era cel puþin tot atât de mare ca ºi groaza lui. Timp de douã ore
nesfârºite, toþi trei furã într-o continuã agitaþie. ªi totuºi, de unde veneau aceste
animale sãlbatice? Nu se putea sã fi debarcat de curând pe insula Phina! Probabil
deci cã erau aici încã înaintea sosirii lui Godfrey! Dar atunci, cum se explicã
faptul cã aceastã haitã s-a ascuns atât de bine, în timpul excursiilor ºi a vânãtorilor,
încât Godfrey n-a  gãsit nici o urmã? Unde era deci acea misterioasã vizuinã
din care se revãrsaserã aceºti lei, hiene, pantere, tigri? Dintre toate întâmplãrile
inexplicabile de pânã acum, aceasta era cel mai greu de explicat. Deodatã, o
avalanºã de animale nãvãli cu o larmã asurzitoare înspre Will-Tree. Deocamdatã
nu era decât turma de capre, oi, aguti. Îngrozite la auzul urletelor fiarelor
sãlbatice, simþindu-le apropierea, animalele înnebunite de fricã îºi lãsarã pãºunea
ºi veneau sã se adãposteascã dupã gard.

— Trebuie sã le deschidem! strigã Godfrey.
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Carefinotu dãdu afirmativ din cap. Nu avea nevoie sã vorbeascã
aceeaºi limbã ca Godfrey pentru a-l înþelege. Deschiserã poarta ºi întreaga
turmã îngrozitã nãvãli în incintã. Dar, în aceeaºi clipã, prin intrarea liberã,
apãru un fel de scânteiere a unor ochi în mijlocul acelui întuneric pe care
arborii de sequoia îl fãceau ºi mai dens încã.

Nu mai aveau timp sã închidã poarta! Sã se arunce asupra lui Godfrey,
sã-l tragã fãrã voia lui, sã-l împingã în locuinþã, a cãrei uºã o închise brusc,
toate acestea furã fãcute de Carefinotu fulgerãtor. Alte rãgete arãtau cã trei
sau patru fiare sãlbatice izbutiserã sã treacã peste împrejmuire. Atunci, urletele
fiarelor se amestecarã cu behãituri ºi gemete de spaimã. Turma de animale
domestice, prinsã ca într-o cursã, era de acum la cheremul asediatorilor.

Godfrey ºi Carefinotu, care se cãþãraserã pânã la cele douã ferestre mici,
tãiate în scoarþa Will-tree-ului, încercau sã vadã ce se petrece în întuneric.

Fiarele, tigri sau lei, pantere sau hiene — nu se putea ºti încã — se aruncaserã
asupra turmei ºi mãcelãrirea ei începuse. În acel moment, Tartelett, într-un
acces de groazã oarbã, înnebunit de spaimã, apucând una din puºti, vru sã
tragã prin ambrazura uneia din ferestre dar fu oprit de Godfrey.

— Nu! spuse el. În acest întuneric, mai mult ca sigur cã nu vei nimeri.
Nu trebuie sã ne risipim zadarnic muniþiile! Sã aºteptãm venirea zilei!

Avea dreptate. Gloanþele ar fi putut tot atât de bine sã nimereascã
animalele domestice ca ºi fiarele sãlbatice — mai sigur chiar, fiindcã aceiea
erau în numãr mai mare. Era imposibil acum sã le salvezi. Ele odatã
sacrificate, poate cã fiarele sãtule ar fi pãrãsit incinta înainte de rãsãritul
soarelui. ªi atunci aveau sã vadã cum ar fi fost mai potrivit sã acþioneze
pentru a se apãra de un nou atac.

Era mai prudent ca în timpul acestei nopþi atât de întunecoase, sã nu le
vesteascã acestor animale prezenþa unor fiinþe omeneºti pe care ar fi putut sã le
prefere unor animale domestice. Sperau cã aºa vor putea evita un atac direct
împotriva adãpostului din arborele de sequoia. Erau probabil aproape orele 11
seara, când urletele turbate încetarã pentru o clipã. Godfrey ºi Carefinotu
continuau sã priveascã cu atenþie. Li se pãrea cã mai vãd încã trecând umbre
mari, în timp ce un zgomot nou le ajungea la urechi. Unele fiare întârziate,
atrase de mirosul sângelui care plutea în aer, adulmecau ºi alte mirosuri în jurul
Will-Tree-ului. Se duceau ºi veneau, se învârteau în jurul copacului, fãcând sã
se audã mormãituri rãguºite ºi înfundate de furie. Unele din aceste umbre fãceau
salturi pe pãmânt ca niºte pisici uriaºe. Turma mãcelãritã nu le potolise turbarea.
Nici Godfrey, nici tovarãºii lui nu clinteau, stãteau cu totul nemiºcaþi, sperând
cã vor putea evita un atac direct. O întâmplare nefericitã dezvãlui deodatã
prezenþa lor ºi îi expuse la cele mai mari primejdii. Pradã unei adevãrate
halucinaþii, Tartelett apucase un revolver ºi, de aceastã datã, înainte ca Godfrey
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ºi Carefinotu sã-l poatã împiedica, nemaiºtiind ce face, crezând probabil cã
zãreºte în faþa lui un tigru, trãsese!... Glonþul trecu prin uºa Will-Tree-ului.

— Nenorocitule! strigã Godfrey aruncându-se asupra lui Tartelett,
cãruia negrul îi smulse arma. Era prea târziu, alarma fusese deja datã.
Afarã izbucnirã rãgete ºi mai violente. Se auzeau gheare formidabile
râcâind scoarþa copacului. Zgâlþâituri cumplite zguduirã uºa, care era prea
ºubredã pentru a rezista acestui asalt.

— Sã ne apãrãm! strigã Godfrey.
ªi înarmat cu o puºcã, cu cartuºiera la centurã, îºi reluã postul la una din

ferestre. Constatã cu surprindere cã acelaºi lucru îl fãcu ºi fidelul Carefinotu!
Negrul, apucând cea de a doua puºcã — o armã pe care totuºi nu o mânuise
niciodatã — îºi umplu buzunarele cu cartuºe ºi-ºi luã locul la cea de a doua
fereastrã. Atunci, prin ambrazuri, începurã sã rãsune focurile de puºcã. La
fulgerul împuºcãturii, Godfrey de o parte, Carefinotu de alta, puteau sã vadã
cu ce duºmani aveau de-a face. Afarã, urlând de furie, mugind sub detunãturi,
rostogolindu-se sub gloanþele care-i loveau pe unii dintre ei, sãreau lei, tigri,
hiene, pantere — cel puþin douãzeci la numãr dintre aceste feroce animale!
La urletele lor, care rãsunau pânã în depãrtare, aveau sã rãspundã, alergând,
alte fiare. Se ºi puteau auzi rãgete mai îndepãrtate care se apropiau de
împrejurimile locuinþei lor. S-ar fi crezut cã pe insulã se adunase deodatã o
întreagã menajerie de fiare sãlbatice. În tot acest timp, fãrã sã se preocupe de
Tartelett, care nu le putea fi de folos cu nimic, Godfrey ºi Carefinotu,
pãstrându-ºi tot sângele rece, cãutau sã nu tragã decât atunci când erau siguri
cã au ochit bine. Nevrând sã piardã nici un cartuº, aºteptau sã treacã vreo
umbrã. Abia atunci glonþul pornea ºi nimerea, fiindcã, imediat, un urlet de
durere confirma cã animalul fusese atins. Dupã un sfert de orã, avurã o clipã
de rãgaz. Fiarele se sãturaserã de un atac care costase viaþa mai multora
dintre ele, sau poate aºteptau ziua pentru a ºi-l relua în condiþii mai favorabile.
Oricum ar fi fost, nici Godfrey, nici Carefinotu nu vrurã sã-ºi pãrãseascã
postul. Negrul se folosise de puºca lui cu tot atâta îndemânare ca Godfrey ºi,
dacã o fãcea numai dintr-un instinct de imitare, trebuie sã recunoaºtem cã era
surprinzãtor. Dimineaþa, în jurul orelor douã, o nouã alarmã — de data asta
mai gravã decât celelalte. Primejdia era iminentã : poziþia din interiorul Will
Tree-ului risca sã nu mai reziste. Astfel la rãdãcina arborelui de sequoia
izbucnirã noi rãgete. Nici Godfrey, nici Carefinotu, din pricina felului cum
erau aºezate ferestrele, tãiate lateral, nu-i puteau vedea pe asediatori, în
consecinþã nu puteau nici sã tragã cu ºanse de a nimeri. Fiarele îºi îndreptau
acum atacul asupra uºii, care mai mult ca sigur avea sã cedeze sub ghearele
lor puternice. Godfrey ºi negrul coborârã în încãperea de jos. Uºa se clãtina
sub loviturile de afarã... Se simþea o rãsuflare caldã trecând printre crãpãturile
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scoarþei. Godfrey îºi încruciºase braþele... Vedea scândurile uºii desprinzându-se
una câte una... Nu avea nici o putere. Într-un moment de slãbiciune, îºi trecu
mâna peste frunte, ca ºi când l-ar fi cuprins disperarea. Dar recãpãtându-ºi
aproape numaidecât stãpânirea de sine, strigã:

— Sus, spuse el, sus... cu toþii!
 Godfrey ºi Carefinotu nu ajunseserã la o înãlþime de 30 de picioare,

cã urletele ºi izbucnirã în interiorul Will-Tree-ului. Dacã ar mai fi întârziat
numai câteva minute, cu siguranþã ar fi fost surprinºi acolo. Uºa tocmai
sãrise din balamale. Amândoi se grãbirã sã urce ºi ajunserã în sfârºit la
deschizãtura de sus a trunchiului. Îi întâmpinã un strigãt de groazã. Era
Tartelett care crezuse cã vede apãrând o panterã sau un tigru! Nefericitul
profesor îºi încleºtase mâinile de o creangã, îngrozit de fricã sã nu cadã.

Carefinotu se duse la el, îl sili sã se rezeme de o creangã mai micã, de
care îl legã solid cu cureaua lui. ªi apoi aºteptarã. Deodatã, cãtre orele
patru dimineaþa, se fãcu la temelia arborelui o luminã mare care pãtrunse ºi
prin ferestre ºi uºã. În acelaºi timp, un fum înecãcios se înãlþã prin
deschizãtura de sus, pierzându-se în ramurile înalte.

Pustiind totul în interiorul Will-Tree-ului, fiarele împrãºtiaserã jeraticul
din vatrã. Focul se întinsese numaidecât la lucrurile din încãpere. Flacãra
ajunsese la scoarþa copacului, a cãrei uscãciune o fãcea sã ardã foarte
uºor. Uriaºul sequoia ardea de la rãdãcinã.

Situaþia devenea ºi mai îngrozitoare decât fusese pânã atunci. În acest
moment, la flacãra incendiului care lumina violent pãmântul de sub grupul
de arbori, se puteau vedea salturile fiarelor. Aproape în aceeaºi clipã se
produse o explozie înspãimântãtoare. Sequoia, groaznic zguduit, se
cutremurã din rãdãcini pânã la ramurile cele mai din vârf.

Era rezerva de praf de puºcã ce tocmai explodase în interiorul Will-
Tree-ului ºi aerul, cedând presiunii, izbucnise prin deschizãturã ca niºte
gaze expulzate dintr-o gurã de foc. Godfrey ºi Carefinotu aproape cã
furã smulºi din locurile lor. Dacã Tartelett nu ar fi fost solid legat, cu
siguranþã ar fi fost aruncat la pãmânt. Fiarele, înspãimântate de explozie,
mai mult sau mai puþin rãnite, o luaserã la fugã. Dar, în acelaºi timp,
incendiul, alimentat de aceastã bruscã aprindere a pulberei, luã o întindere
considerabilã. Se înteþea înãlþându-se prin trunchiul enorm ca printr-un
horn care trage.

În curând incendiul avea sã ajungã la primele ramuri ale arborelui de
sequoia, ameninþând sã atingã ºi partea unde se refugiaserã Godfrey ºi
cei doi tovarãºi ai sãi. Aveau ei oare sã fie mistuiþi de acest foc pe care
nu-l puteau stãvili, sau nu le rãmânea decât sã se arunce din înaltul acestui
arbore pentru a se salva din flãcãri? În ambele cazuri, însemna moartea!
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Godfrey mai spera încã sã gãseascã o modalitate de salvare. Nu vedea
niciuna! Deja ramurile mai de jos ardeau ºi un fum gros tulbura primele
lumini ale zilei care începeau sã se vadã la rãsãrit.

În aceastã clipã se auzi un trosnet nãprasnic. Sequoia, ars acum pânã
la rãdãcinã, trosnea violent, se apleca, cãdea... Dar, în cãdere, trunchiul
lui le lovi pe acelea ale copacilor din jur; crengile lor puternice se
amestecarã cu ale lui ºi el rãmase aºa, culcat oblic, nefãcând cu pãmântul
un unghi mai mare de 45 de grade. În momentul când sequoia cãdea,
Godfrey ºi tovarãºii lui se crezurã pierduþi!...

— Nouãsprezece ianuarie! strigã atunci o voce pe care Godfrey, uluit,
o recunoscu totuºi!...

Era Carefinotu! Carefinotu care tocmai pronunþase aceste cuvinte, ºi
în aceastã limbã englezã pe care pânã atunci pãrea cã nu putea nici sã o
vorbeascã, nici o sã înþeleagã!

— Ce spui?... strigã uimit Godfrey care se lãsase sã alunece pânã la el
printre ramuri.

— Spun, rãspunse Carefinotu, cã astãzi este ziua când trebuie sã
soseascã unchiul dumneavoastrã Will, ºi cã, dacã nu vine, suntem pierduþi.

Atunci, înainte ca Godfrey sã fi putut rãspunde, la micã depãrtare de
Will-Tree izbucnirã împuºcãturi.

În acelaºi timp începuse, la momentul potrivit, una din acele ploi
iscate de furtunã care sunt adevãrate cataracte. Turna cu gãleata exact în
clipa în care, dupã ce mistuiserã primele ramuri, flãcãrile ameninþau sã se
întindã la arborii pe care se sprijinea Will-Tree. Ce putea Godfrey sã creadã
despre aceastã inexplicabilã serie de întâmplãri? Carefinotu vorbind
englezeºte ca un englez din Londra, amintindu-i apropiata sosire a
unchiului Will, apoi aceste detunãturi de armã care izbucniserã deodatã?

Se întrebã dacã nu îºi pierduse cumva minþile, dar nu avu timp decât
sã-ºi punã aceste întrebãri la care, de altfel, nu putea gãsi rãspuns.

În aceeaºi clipã — abia cinci minute dupã primele împuºcãturi — apãru
un grup de marinari, strecurându-se la adãpostul arborilor.

Godfrey ºi Carefinotu se lãsarã numaidecât sã lunece de-a lungul
trunchiului, ai cãrui pereþi interiori continuau sã ardã. Dar în momentul
în care Godfrey punea piciorul pe pãmânt, se auzi strigat, ºi încã de douã
voci pe care, cu toatã tulburarea sa, ar fi fost imposibil sã nu le recunoascã.

— Nepoate Godfrey, am cinstea sã te salut!
— Godfrey! Scumpe Godfrey!
— Unchiul Will!... Phina!... Voi aici?!... strigã Godfrey zãpãcit. Trei

secunde dupã aceea o strângea pe fatã în braþele lui. În acelaºi timp, la
ordinul cãpitanului Turcotte, care comanda micul grup, doi mateloþi se
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cãþãrau de-a lungul arborelui de sequoia ca sã-l elibereze pe Tartelett ºi îl
„culeserã” cu toate menajamentele cuvenite persoanei sale.

ªi apoi venirã, rând pe rând, întrebãrile, rãspunsurile, explicaþiile.
— Dumneata, unchiule Will?
— Da! Noi!
— ªi cum aþi putut descoperi insula Phina?
— Insula Phina? rãspunse uimit William W. Kolderup.  Insula Spencer

vrei sã spui! Ei, nu a fost greu, sunt ºase luni de când am cumpãrat-o!
Dar acest nume nou îmi place ºi o sã-l pãstrãm, rãspunse unchiul. Pânã
atunci ºi pentru geografie, ea mai este încã insula Spencer care nu se aflã
decât la o distanþã de trei zile de San Francisco ºi pe care am crezut cã
n-ar strica sã te trimit sã-þi faci ucenicia de Robinson!

— Oh, unchiule! Unchiule Will! Ce spui dumneata! exclamã Godfrey.
Vai, dacã este adevãrat, nu pot sã-þi rãspund cã n-am meritat aceastã lecþie!
Dar atunci, unchiule Will, naufragiul corãbiei Dream a fost adevãrat?

— Nu, replicã William W. Kolderup, care nu fusese niciodatã atât de
bine dispus. Dream s-a scufundat liniºtit urmând instrucþiunile pe care i
le dãdusem lui Turcotte, umplându-ºi cu apã camerele de balast. Tu ai
crezut cã vasul într-adevãr se duce la fund, dar cãpitanul a fãcut calea
întoarsã când a vãzut cã Tartelett ºi cu tine vã îndreptaþi cu bine cãtre
coastã. Trei zile mai târziu sosea la San Francisco, ºi el este cel care ne-a
adus astãzi pe insula Spencer, la data pe care o fixasem!

— Dar acea pirogã?
— Falsã, eu am avut ideea sã se construiascã piroga!
— Dar sãlbaticii?...
— Falºi ºi sãlbaticii, pe care din fericire nu i-au atins focurile tale de armã!
— Dar Carefinotu?...
— ªi Carefinotu la fel, sau mai bine zis credinciosul meu Jup Brass,

care ºi-a jucat, dupã cum vãd, minunat rolul lui de Vineri.
— Da! rãspunse Godfrey. Mi-a salvat viaþa de douã ori într-o întâlnire

cu un urs ºi cu un tigru.
— Fals, ursul! Fals ºi tigrul, strigã William W. Kolderup râzând din ce

în ce mai tare. Amândoi erau împãiaþi ºi debarcaþi, fãrã ca tu sã-i vezi,
odatã cu Jup Brass ºi tovarãºii lui!

— Dar îºi miºcau capul ºi labele!...
— Cu ajutorul unui mecanism pe care noaptea Jup Brass se ducea sã-l

punã în miºcare, cu câteva ore înainte de întâlnirile pe care þi le pregãtea.
— Cum! Toate astea?... repeta Godfrey, ruºinat puþin de a se fi lãsat

pãcãlit de aceste ºiretlicuri.
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— Da! Mergeau toate prea bine pe insula ta, nepoate, ºi trebuia sã-þi
dãm ºi emoþii!

— Atunci, rãspunse Godfrey, care se hotãrî sã râdã, dacã ai vrut sã ne
încerci aºa, unchiule Will, de ce ne-ai trimis un cufãr care conþinea toate
obiectele de care aveam cea mai mare nevoie?

— Un cufãr? rãspunse William W. Kolderup. Ce cufãr? Nu þi-am trimis
niciodatã vreun cufãr! Nu cumva l-ai descoperit din întâmplare?... ªi spunând
acestea, unchiul se întoarse cãtre Phina care plecã ochii, întorcând capul.

— Ce vreþi, domnule Kolderup, rãspunse capitanul, uneori pot sã vã
rezist dumneavoastrã... dar domniºoarei Phina... este prea greu!... Acum
patru luni, pe când m-aþi trimis sã supraveghez insula, am lansat o barcã pe
mare, cu susnumitul cufãr... Profesorul Tartelett era siderat de ceea ce auzise.

— Cred cã domnul Kolderup nu va susþine cã uriaºul crocodil, a cãrui
nefericitã victimã era sã fiu, era din carton ºi pus în miºcare de un simplu
mecanism?

— Un crocodil? rãspunse unchiul intrigat.
— Da, domnule Kolderup, rãspunse atunci Carefinotu cãruia, de altfel, se

cuvine sã-i redãm adevãratul sãu nume de Jup Brass, da, un crocodil adevãrat
care s-a aruncat asupra domnului Tartelett, cu toate cã eu nu adusesem aºa
ceva în colecþia mea! Godfrey le povesti atunci cele ce se petreceau de câtva
timp pe insulã : apariþia bruscã a fiarelor sãlbatice în numãr mare, lei adevãraþi,
tigri adevãraþi, pantere adevãrate, apoi invazia de ºerpi adevãraþi, din care timp
de patru luni nu se zãrise nici o mostrã pe insulã! La rândul sãu, nedumerit,
William W. Kolderup nu înþelese nimic din toate acestea. Se ºtia de mult timp
cã insula Spencer nu era bântuitã de nici o fiarã sãlbaticã ºi nu trebuia, conform
chiar actului de vânzare, sã aibã în cuprinsul ei nici un singur animal periculos.
Mai mult, nu înþelese nici cele ce îi povesti Godfrey în legãturã cu un fum care
se vãzuse de mai multe ori în diferite puncte ale insulei. Aºa cã se arãtã foarte
intrigat auzind toate aceste lucruri care îl fãceau sã creadã cã nu totul se
petrecuse dupã instrucþiunile sale, conform programului pe care numai el
avea dreptul sã-l stabileascã.

Asta fu cât pe-aci sã-l punã pe unchiul Will pe gânduri. Însã, ca un
om practic ce era, printr-un efort de voinþã, amânã dezlegarea acestor
probleme ºi se adresã nepotului sãu :

— Godfrey, ai iubit totdeauna atât de mult insulele, încât sunt sigur cã o
sã-þi fiu pe plac ºi o sã-þi îndeplinesc dorinþele, anunþându-te cã aceasta
este a ta, numai a ta! Iatã! Þi-o dãruiesc! Poþi sã te bucuri de insula ta cât o
sã vrei! Nici nu-mi trece prin gând sã te fac sã o pãrãseºti cu forþa ºi nu
înþeleg sã te despart de ea. Fii, dacã tu vrei, toatã viaþa, un Robinson, dacã
ai poftã...
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— Eu? rãspunse Godfrey. Eu?! Toatã viaþa? Ei bine, accept unchiule,
reluã el luând mâna tinerei fete. Vreau sã rãmân aici, dar cu trei condiþii :
prima este ca tu sã rãmâi aici cu mine, scumpã Phina; a doua, unchiul
Will sã ne promitã cã va rãmâne cu noi ºi a treia ca preotul de pe Dream
sã vinã sã ne cunune chiar astãzi.

— Pe Dream nu este preot, Godfrey! rãspunse unchiul Will, o ºtii prea
bine, dar cred cã la San Francisco mai sunt încã, ºi o sã gãsim destui
pastori dintre care unul sã consimtã sã ne facã acest mic serviciu! Cred cã
eºti de aceeaºi pãrere cu mine, sã pornim chiar mâine la drum!

Dupã aceea Phina ºi unchiul Will voirã ca Godfrey sã le facã onorurile
insulei lui. Iatã-l deci plimbându-i pe sub pâlcul de sequoia, de-a lungul
râului, pânã la podeþ. Din pãcate, din cãminul de la Will-Tree nu mai rãmãsese
mare lucru. Incendiul mistuise cu totul locuinþa de la baza arborelui! Se
întoarserã apoi la bordul corãbiei, nu înainte ca Tartelett sã fi cerut permisiunea
de a lua cu el „crocodilul lui” ca dovadã — permisiune care-i fu acordatã.

Seara toatã lumea era adunatã în careul corãbiei Dream ºi sãrbãtorea printr-o
masã veselã sfârºitul încercãrilor prin care trecuse Godfrey Morgan ºi logodna
sa cu Phina Hollaney. A doua zi, 20 ianuarie, Dream pornea spre San Francisco
sub comanda cãpitanului Turcotte. La ora opt dimineaþa, Godfrey, nu fãrã
oarecare emoþie, vedea la orizont, înspre apus, ºtergându-se ca o umbrã, acea
insulã pe care fãcuse mai bine de ºapte luni o ºcoalã ale cãrei lecþii nu avea sã
le uite niciodatã. Traversarea se fãcu repede, pe o mare minunatã, cu vânt
favorabil. Doar cã de data asta Dream mergea fãrã ºovãire, drept la þintã! Aºa
cã, la 23 ianuarie, la prânz, dupã ce intrase prin Poarta de Aur în imensul golf
San Francisco, se rânduia liniºtit la cheiul Merchant-Street.

ªi atunci, ce le fu dat sã vadã? Vãzurã ieºind din fundul calei un om
care, dupã ce ajunsese înotând la Dream, în noaptea când acesta era
ancorat la þãrmul insulei Phina, izbutise sã se ascundã acolo pentru a
doua oarã! ªi cine putea fi acest om?

Era chiar Seng-Vu, care fãcuse cãlãtoria de întoarcere aºa cum o fãcuse ºi pe
aceea de la ducere. Seng-Vu se îndreptã cãtre William W. Kolderup ºi-i spuse:

— Sã mã ierte domnul Kolderup, spuse el politicos. Când m-am suit
la bordul corãbiei Dream, credeam cã aceasta mergea direct la Shangai
unde voiam sã mã repatriez; dar, cum vãd ca Dream se întoarce la San
Francisco, atunci debarc aici.

— Dar, spuse în sfârºit William W. Kolderup, presupun cã nu ai rãmas
acolo, în fundul calei, timp de ºase luni?

— Nu! rãspunse Seng-Vu.
— ªi atunci, unde te-ai ascuns?
— Pe insulã!
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— Tu?! exclamã Godfrey.
— Da eu!
— Atunci, înseamnã cã acel fum...
— Trebuia sã fac focul!
— ªi nu ai cãutat sã te apropii de noi, sã împarþi cu noi totul?
— Îmi place sã trãiesc singur, rãspunse liniºtit Seng-Vu. Îmi ajung

mie însumi ºi nu am nevoie de nimeni! ªi apoi, originalul individ,
salutându-l pe William W. Kolderup, coborî de pe vas ºi dispãru.

— Iatã din ce aluat sunt fãcuþi adevãraþii Robinsoni! exclamã unchiul
Will. Uitã-te la el ºi vezi dacã îi semeni în vreun fel!

— Bine, spuse atunci Godfrey, fumul se explicã prin prezenþa lui Seng-Vu,
dar fiarele sãlbatice?...

— O sã aflãm asta mai târziu, spuse unchiul Will. Totul sfârºeºte prin
a fi descoperit, pentru cine ºtie sã caute! Între timp, lui Tartelett îi veni o
idee. Spre pãrerea lui de rãu, neputându-ºi monta crocodilul în chip de ac
de cravatã, se hotãrî pur ºi simplu sã-l împãieze. Astfel, animalul, bine
dichisit, cu fãlcile întredeschise, cu labele întinse, atârnat de tavan, avea
sã fie cea mai frumoasã podoabã a odãii sale.

Crocodilul fu deci trimis la un meºter care i-l aduse acasã câteva zile
mai târziu.

— Dumneavoastrã ºtiþi, domnule Kolderup, de unde venea acest
animal? îl întrebã celebrul meºter de împãiat animale, pe când îi prezenta
bogãtaºului nota de platã.

— Nu, rãspunse unchiul Will.
— Totuºi, avea o etichetã prinsã pe carapace. ªi-i arãtã o bucatã de

piele pe care, cu cernealã specialã, care nu se ºterge, erau scrise
urmãtoarele cuvinte : Trimis de Hagenbeck din Hamburg, lui J. R. Taskinar
din Stockton - U.S.A.

Dupã ce citi aceste cuvinte, William W. Kolderup izbucni într-un uriaº
hohot de râs. Acum înþelese totul.

J. R. Taskinar, adversarul sãu, concurentul sãu învins, era cel care,
pentru a se rãzbuna, dupã ce cumpãrase o întreagã încãrcãturã de fiare
sãlbatice, reptile ºi alte animale primejdioase, le debarcase peste noapte,
în mai multe cãlãtorii, pe insula Spencer. Nu mai era acum nimic
inexplicabil în întâmplãrile de neuitat de pe insula Phina.

Bineînþeles cã imediat dupã sosirea la San Francisco, Godfrey ºi Phina
se cununarã spre marea bucurie a tuturor.


