
  



  



  

 خواستیک روز بارانی بود. او دلش می« مایکل» آخرین روز تعطیالتِ

 آمد. اران بند نمیکه یک بار دیگر در ساحل دریا بازی کند. اما ب

کرد که بیرون رفتن زیر باران کار احمقانه ای است. اما مایکل فکر می

 کل را با خودش همراه کرد!نظر دیگری داشت و مای« والدو»



  

 ه.ا نت یمایکل مطمئن نبود که آیا راه رفتن در این هوا لذت بخش اس .نها بودآ هیچ کس دیگری بیرون نبود. تمام ساحل به شکل اختصاصی برای



  

بارانی هوا  فراموش کرد که پریدن داخل چند گودال خیس، مایکلاما بعد از 

 . آنها یک تکه چوب روی آب پیدا کردند.است

 یز کجا آمده اینجا؟ شاید یک پرندهکنی این چوب افکر می»مایکل پرسید، 

 اشانهاین چوب را برای ساختن آشی تا کردهاز روی اینجا پرواز خیلی بزرگ 

 «افتاده. اهدر ر اتفاقی ببرد، اما



  

مایکل و والدو نشستند و به این فکر کردند که چه خوب است اگر یک ماجراجویی 

حاال فکر کن اگر یک پرنده خیلی بزرگ اینجا بوده باشد، »در جزیره داشته باشند. 

 «یعنی واقعاً یک پرنده خیلی بزرگ... و بعد بیاید و ما را ببیند... 

   ناگهان والدو و مایکل صدای جیغ یک پرنده را از باالی سرشان شنیدند. 

یک پرنده خیلی « مواظب باش! داره میاد ما را بگیره!»مایکل فریاد زد، 

آمد. اما یکدفعه بزرگ پرواز کنان و با سرعت از آسمان به سوی آن دو می

 د!عییک هیوالی دریایی از آب بیرون آمد و پرنده را در یک لقمه بل



 

 

 

  

کر! آنها با حداکثر حاال این هیوالی دریایی بود که مایکل و والدو را تعقیب می

 توانستند پارو زدند تا از دست هیوال فرار کنند.سرعتی که می

 

 ا کنند؟دتوانستند به موقع به آن جزیره خالی از سکنه برسند و نجات پیآیا آنها می



  

مت توانستند خود را به سالمت به ساحل برسانند. تازه رسیده بودند آنها باز زح

دزدان »پا روی شنهای ساحل کشف کرد. او فریاد زد،  جایکه مایکل چند تا 

 «کنند! را زیر خاک مخفی هایشانگنجآیند تا دریایی! آنها به اینجا می

شتند. ابرای عقب نشینی ند فرصتیمایکل و والدو « نجاست!آکشتی دزدها »

 دند.و هر دو به سوی کشتی دزدان دریایی دوی« حمله!»مایکل فریاد زد، 



  

یک جنگ سخت بین دو طرف درگرفت. اما بزودی دزدان 

زیره جدریایی پا به فرار گذاشتند. حاال کشتی آنها و تمام 

 کل و والدو بود.متعلق به مای



  

آن دو فرصت داشتند تا تمامی گنجهایی را که دزدان 

ی پشت سرشان جا گذاشته بودند مورد نظر قرار دریای

 شان هنوز تمام نشده بود.بدهند. اما ماجراجویی



  

شعله های سوزان آتش را پست سرشان  هاخیلی زود آن

 سوارش شدند دند. خوشبختانه شیر شجاعی کهاحساس کر

 د.دویاز اژدها سریعتر می



  

زرگ به پایین پریدند، سرانجام از دست آن آنها بعد از اینکه از یک آبشار ب

 افتند.خطرناک نجات ی موجود

و حاال دوباره به خانه خیلی نزدیک بودند. مایکل و والدو با خودشان فکر 

 داشته اند. کردند که دیگر برای آن روز به اندازه کافی ماجراجویی



  

ف ک حمام گرفتند. در آب گرمی که پر از حباب ووقتی به خانه رفتند 

 خواندند.ی خودشان آواز دزدان دریایی را بود فرو رفتند و برا



 

و وقتی کامال تمیز و خشک شدند، یک فنجان شکالت داغ منتظر 

 هر کدام از آنها بود.


