Ez a könyv
...........................
kalóz tulajdona

Kaloz_iskola_1_LEGUUJ.indd 1

2013.08.05. 9:53

A kis csapat öt főből áll, mint kézen az
ujjak. A Tengeri Mackók a Kalóziskola
első évét járják, és arra pályáznak, hogy
igazi tengeri medvévé váljanak!

Az angol származású fiú okos,
bátor, mindig kész kihúzni
barátait a pácból.

A francia származású
csenevész és kissé gyáva fiú
állandóan sopánkodik…
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A csapat egyetlen lány tagja
portugál származású, ráadásul
különleges képességgel
rendelkezik: ért a halak nyelvén.

A két hatalmas termetű, tejfölszőke norvég
ikerpár, akik úgy hasonlítanak egymásra,
mint két tojás, és… nagy csínytevők!
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Elo´´szó

A Kalóz Mestereknek kapitányi rangjuk
van, és mindegyikük valamilyen
kalóztudományt oktat.

Álomszuszék és naplopó.
A kis tengeri mackóknak birkó
zást tanít, mert a világon csak
kevesen tudnak... úgy harcolni,
ahogyan ő.

A Tritonok mestere számta
lan cápaharapás nyomával
és medúzacsípéssel büszkél
kedik. Hajózást oktat.
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A kaland e
lkezdo´´dik...
Vívómester. Csinos, mindig rop
pant elegáns, és a Viharos tenger
legszebb kalóznőjének tartják.

Konyhamester. A Viharos ten
ger legfinomabb leveseit ő ké
szíti. Nyilvánvalóan medúzából!

A Fekete Kendősök mestere. Ő a
sziget termetes ápolónője, aki hi
hetetlenül babonás és imádja a ho
roszkópokat.
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Előszó

A kaland
k...
elkezdődi

– Föld a láthatáron! FÖÖÖLD! – kiáltotta az őrszem
az árbockosárból.
Az öt gyerek napok óta, sőt, egész életében ezekre a
varázslatos szavakra várt.
Rugóként pattantak ki a függőágyból, majd végig
csörtettek az alsó hajóhíd folyosóján, és kettesével
szedve a lépcsőket felrohantak, hogy minél előbb
odaérjenek a hajó fedélzetére. Fázósan, idegesen és
izgatottan tolongtak a hajó orrában.
Miközben álmos szemeiket dörgölték, csaló
dottan vették észre, hogy még késő éjszaka van.
9
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A kaland e
lkezdo´´dik...
A vaksötétben semmi sem látszott, csak a tengerből
visszaverődő csillagok ragyogása!
– Hol van a Medúzaszirt? Merre keressük? – fag
gatózott Hullámka, a csapat egyetlen leány tagja, aki
befurakodott a tejfölszőke norvég ikerpár, Balhorog
és Jobbhorog közé.
– A betyárját, túl sötét van! – jelentette ki Anton
ásítozva. – Az őrszem bizonyára tévedett. Menjünk
inkább vissza, aludni…
Anton, aki kelme, fűszer és parfümkereskedők
gyermekeként látta meg a napvilágot, kissé sértődé
keny francia legényke volt, és szeretett minden miatt
panaszkodni.
Jim viszont szokásos lelkesedésével mustrálta a ten
gert: – Rohanok a messzelátóért! – Miközben meg
fordult, az angol fiú egy hatalmas termetű, szénfekete
bőrű, izmos férfiba ütközött.
11
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Elo´´szó
Ő volt a hírhedt Függőágy kapitány, a Kalóziskola
mestere.
– Sehová sem mégy, fiacskám! – közölte a kapi
tány. – Most szépen mind az öten nekiláttok, és le
pucoljátok a csónakot. Mindannyiunknak azzal kell
partra szállnunk!
Jim kezébe nyomott egy hatalmas, vízzel teli vöd
röt, amit a fiú egyedül meg sem tudott emelni.
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A kaland e
lkezdo´´dik...
Balhorog és Jobbhorog készségesen a segítségére sie
tett… de még így hárman is nehezen boldogultak!
– Ragadjátok meg a szivacsot és a szappant! – pa
rancsolta Függőágy kapitány. – És csak semmi lazsá
lás! Fél óra múlva indulunk! Gyerünk, gyerünk, csip
kedjétek magatokat!
– Igenis uram! – felelték kórusban a gyerekek.
A kapitány ekkor visszatért a kormányhoz, és ked
venc kispárnájára hajtotta a fejét. Egy perccel később
már bőszen horkolt, oda sem hederítve a nyüzsgő ké
szülődésre.
A vitorlákat kibontották, a kötelek hangosan gör
dültek a csörlőkben, a zsákokat és a hordókat kicipel
ték a raktérből.
Az öt kalóztanonc ragyogó képpel állt neki lepu
colni a Függőágy kapitány által kijelölt csónakot.
13
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Elo´´szó

Először a kagylóktól és a száraz algáktól tisztították
meg, aztán Hullámka nagy odaadással kifényesítette
a padlódeszkát és a hajótestet. Senki nem beszélt, any
nyira boldogok voltak.
A hetek óta tartó, hosszú átkelés után végrevalahá
ra megérkeztek a Kalóziskolába!

14
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1. fejezet

Két ösvény,
két rejtély

Az öt gyerek és Függőágy kapitány egy keskeny, ka
vicsos partszakaszon szállt partra, melyet magas, im
pozáns sziklák vettek körül. A hajnali ködtől ruháik
átnedvesedtek. Az égboltot sötét felhők tarkították,
szakadó esőt jelezve.
Ez nem lehet a Kalóziskola, gondolták magukban
a gyerekek. Még soha nem láttak ilyen barátságtalan
helyet!
– Ki kell érdemelnetek, hogy beléphessetek a híres
neves Kalóziskolába. Minden külső segítség nélkül,
15
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1. fejezet
egyedül kell eltalálnotok oda, és csakis magatokra
számíthattok – jelentette ki szigorú hangon Függőágy
kapitány.
A gyerekek riadtan pusmogtak egymással. Anton
sopánkodott a legjobban, míg a kapitány egy villámló
pillantással, amitől a hideg futkározott a hátukon, le
nem csendesítette.
– Bocsásson meg, uram! – szólt közbe Jim udvaria
san. – De hogyan juthatunk el az iskolába?
Függőágy kapitány odalépett a csónakhoz, és ki
emelt belőle egy vasládát. Letette az öt kalóztanonc
lába elé, akik a csodálkozástól eltátották a szájukat. Fél
kézzel emelte ki a csónakból! Micsoda hihetetlen iz
mok!
– Itt van benne minden, amire szükségetek lehet,
puhány kis ebihalak!
16
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Két ösvény
, két rejtély
Balhorog és Jobbhorog rávetették magukat a ládára,
mert kíváncsiak voltak, mit rejthet. Függőágy kapitány
csettintett egyet óriási ujjaival, majd elüvöltötte magát.
– Csak akkor nyithatjátok ki a ládát, amikor én már
elmentem! – harsogta.
A két fivér azonnal megértette, és szépen halkan
visszakullogtak a helyükre.
Függőágy kapitány soha nem mosolygott, és ez al
kalommal ábrázata a szokásosnál is vadabb volt.
Hullámka megkövülten bámult rá. A Kalóziskolá
ban Függőágy kapitány volt a birkózómester, mert a
világon csak kevesen tudtak úgy verekedni, ahogyan
ő: legyőzhetetlen technikával rendelkezett.
– Most pedig szunyókálnék egy kicsikét, tehát rö
viden elmagyarázom, mi lesz a feladatotok – folytatta
fenyegetően a kalóz.
17
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1. fejezet
Mindenki visszafojtott lélegzettel várt.
Függőágy kapitány valóban olyan röviden beszélt,
ahogyan ígérte: ha be akarnak kerülni a Kalóziskolá
ba, a gyerekeknek követniük kell az ösvényt, és egye
dül kell eljutniuk az iskolához. Ráadásul mindezt még
napnyugta előtt.
– Miért vágtok ilyen savanyú hal képet, kölykök? Ez
még csak az első lecke. Ha képtelenek vagytok eliga
zodni a szigeten, akkor ne is álmodozzatok a tengerről!
Aztán hirtelen beugrott a csónakba, és döbbenetes
sebességgel evezni kezdett.
– Még egy utolsó jó tanács – üvöltötte a távolból –,
soha ne bízzatok egy kalóz szavában!
Majd eltűnt a távolban.
A gyerekek döbbenten néztek egymásra. Nem
ilyen fogadtatásra számítottak! Úgy képzelték, hogy
18
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Két ösvény
, két rejtély
hajóárbocokra kell felkúszniuk, hajózási órákat vesz
nek, ellenséges hajókat támadnak meg, és ágyúval lő
nek. Most pedig itt állnak rettegve és csuromvizesen
egy kavicsos szirten, amit a tenger hullámai csap
dosnak. Micsoda slamasztikába kerültek?
Jim szedte össze magát először:
– Na, gyerünk, srácok, akkor igyekezzünk! Nézzük
meg, mi van a ládában!
Balhorog és Jobbhorog másra sem vártak, szemük
ragyogott az izgalomtól.

19
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1. fejezet
A ládát kinyitották, és az öt kíváncsi fejecske bele
kukkantott.
– Ez mintha egy iránytű lenne…
– Ez meg itt egy kókuszdió.
– És ez a furcsa hegyes, kampós dolog mi a csuda
lehet?
– Ez egy vashorog, te buta!
– Van itt még egy üveg sózott hering is.
– Na meg egy kötél…
– Öt kulacs és öt üres zsák!
– És mik ezek a furcsa üvegcsék?
A gyerekek körbeadogatták egy
másnak a tárgyakat, és próbáltak
rájönni, mire használhatnák
őket. Például, mihez kezdjenek
egy vashoroggal? Vagy egy kó
kuszdióval? És az üvegcsék?
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Két ösvény
, két rejtély
Anton kinyitotta az egyiket. Amikor azonban meg
szagolta, rögtön el is hajította, és befogta az orrát.
– PFUJ! Az összes viharos óceánra, ez a kotyvalék
olyan büdös, mint a tengeri sirály záptojása!
Jim, Balhorog és Jobbhorog követték a példáját.
Olyan volt, mintha romlott húst kevertek volna másod
osztályú tengeri csukával, amihez hozzáadtak még egy
csipetnyi ecetes bort. Csak Hullámka döntött úgy, hogy
nem bontja fel a saját üvegcséjét, így hát zsebre vágta.
– Na és hol vannak a kalózkardok? – sopánkodott
Anton.
– Meg a kések, amit a hajók megrohamozásakor a
szánkban kell tartani? – folytatta Balhorog lelkesen.
Vagy Jobbhorog? A két fivért lehetetlen volt megkü
lönböztetni.
Jim nyugalomra intette őket. Függőágy kapitány bi
zonyára minden szükséges dolgot ott hagyott nekik,
21
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1. Fejezet
ami segíti őket, hogy kiállják a próbát. Most pedig
jobb lesz körülnézni, ha folytatni akarják a külde
tést.
Anton magához ragadta az iránytűt, és unott ásíto
zással szemlélte.
– A tű foka mindig az Ére mutat, ami biztosan any
nyit jelent, ésszerűtlen. Tehát az a rossz irány! – jelen
tette ki végül, a part jobb irányába mutatva.
A többi gyerek kétkedő pillantással bámulta.
– Ez biztos Anton? – kérdezte Hullámka.
Anton felhúzta a szemöldökét, mert nem szívelte,
ha ellentmondanak neki.
– Teljesen biztos – jelentette ki kihívóan. – Ha az É
azt jelenti, ésszerűtlen, akkor a D jelenti a jó döntést.
Tehát az lesz a helyes irány! – kiáltott fel diadalittasan
a fiú a part bal oldali irányába mutatva.
22
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Két ösvény
, két rejtély
Közben Jim eltávolodott a csoporttól. A szirtek kö
zött két ösvény vezetett keresztül, az egyik balra, a má
sik jobbra kanyarodott.
– Antonnak igaza van, barátaim! Gyertek, nézzétek
csak!
Odavezette őket ahhoz az ösvényhez, amelyik An
ton szerint nem jó irányba vezetett. Egy lapos sziklán
a következő vörös színű felirat állt:
HALÁLOS VESZÉLY!
TÁVOZZATOK INNEN!
Majd odavezette őket a másik ösvényhez, amely
Anton szerint a jó irányba vezetett. Az egyik sziklán
ez a felirat állt:
JÓL VAN, KÖLYKÖK!
A HELYES ÚTON JÁRTOK!
23
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1. Fejezet
– Látjátok? – közölte büszkén Anton.
– Én soha nem tévedek!
A gyerekek szétosztották egymás kö
zött a felszerelést. Balhorog és Jobb
horog volt a legerősebb, ők kapták a
vashorgot és a kötelet. Hullámka meg
tartotta a kókuszdiót. Jim kapta a sózott
heringet, míg Anton, aki a leginkább
talpraesettnek bizonyult, megkapta az
iránytűt. Valamint mindannyian kaptak
egy kulacsot és egy zsákot.
A sikertől megmámorosodva libasor
ban elindultak.
Így történt, hogy az öt tapasztalatlan
kalóztanonc nekivágott első, katasztro
fális küldetésének a Medúzaszirten.
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