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Annie
PRENUME: Annie

VÂRSTA: 7 ani

DOMICILIU: Frog Creek, 

 Pennsylvania, SUA

CARACTERIZARE: curioas� �i 

zburdalnic�, nu rateaz� nicio ocazie de a-�i 

atrage fratele în aventuri, f�r� s�-i pese de 

pericole; comunic� foarte bine cu animalele.

Jack
PRENUME: Jack
VÂRSTA: 8 ani
DOMICILIU: Frog Creek, 
 Pennsylvania, SUA
CARACTERIZARE: serios �i 

studios, iube�te foarte mult c�r�ile, pe care le 
cite�te cu nesa�; asta îl ajut� de foarte multe ori 
s� ias� din situa�ii periculoase.

EDITURA P
ARALE

LA
 45



Cuprins

  Prolog ..................................................... 11

 1. O zi de s�rb�toare ................................. 15

 2. Un câine g�lbui ...................................... 20

 3. Prins în capcan� .................................... 31

 4. Vân�toare �i pescuit .............................. 39

 5. Dup� �ipari �i scoici ............................... 45

 6. La Priscilla ............................................. 53

 7. Curcanul ................................................. 62

 8. Marea s�rb�toare .................................. 69

 9. O zi frumoas� ......................................... 78

 10. O mare recuno�tin�� ............................. 87

EDITURA P
ARALE

LA
 45



39

4
Vân�toare �i pescuit

Jack r�mase mut. „De ce a spus Squanto 

asta?“ se întreb� el. „Ne confund� cu al�i copii 

pe care i-a cunoscut?“

Annie zâmbi �i spuse:

— Ziua bun�, Squanto.

Indianul se apropie de ei, zâmbind �i el:

— Ziua bun�, Jack �i Annie.

C�pitanul Standish nu p�rea îns� convins. 

Guvernatorul, în schimb, era foarte încântat:EDITURA P
ARALE
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— Ce surpriz� minunat�! Suntem ferici�i 

s� v� avem printre noi. Copiii sunt un dar de 

la Dumnezeu, de oriunde ar veni!

„Dr�gu� mod de a spune“, se gândi Jack.

Dar chiar atunci ap�ru un b�iat care spu-

se cu r�suflarea întret�iat�:

— C�petenia Massasoit e aici cu nou�zeci 

de r�zboinici!

�i ar�t� spre un �ir lung de b�rba�i care 

înaintau pe lâng� un câmp de porumb.

C�petenia Massasoit mergea în frunte. 

Chipul lui era pictat în ro�u. Purta o tunic� 

din piele ornat� cu perle.

Guvernatorul Bradford, c�pitanul Standish 

�i Squanto se duser� înaintea vizitatorilor.

— Doamne! suspin� o femeie.EDITURA P
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— Indienii sunt... periculo�i? întreb� 

Annie îngrijorat�.

— O, nu, o lini�ti Priscilla. Noi l-am invi-

tat pe Massasoit la serbarea recoltei. Numai 

c� nu ne a�teptam s� vin� cu to�i oamenii lui. 

Nu am preg�tit destul� mâncare.

Guvernatorul �i c�pitanul discutar� câte-

va clipe cu c�petenia, apoi Squanto se duse cu 

câ�iva b�rba�i în p�dure. Când revenir�, gu-

vernatorul le explic�:

— Wampanoag s-au dus s� vâneze �i ne 

vor aduce vânat. Dar �i noi trebuie s� preg�-

tim mai multe bucate. Priscilla, te rog, spu-

ne-le copiilor ce trebuie s� fac�.

B�rba�ii �i femeile se întoarser� degrab� 

în sat, în timp ce copiii se adunar� în jurul ti-

nerei fete.EDITURA P
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Ea îi trimise pe unii s� aduc� ap� de la iz-

vor. Pe al�ii îi rug� s� adune legume din gr�-

din�, iar pe cei mai mari, s� pun� mai multe 

mese pe t�p�anul unde aveau s� m�nânce.

Micii pelerini alergau în toate p�r�ile. 

Într-un final, nu mai r�m�seser� decât Jack, 

Annie �i o feti�� cu un co� mare.

— Jack, vrei s� te duci cu b�ie�ii la vân�-

toare? propuse Priscilla.EDITURA P
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