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CUM SĂ CITEŞTI  
O HARTĂ VECHE

Poţi porni în aventură oriunde în lume – prin desişul junglei,  
pe oceane nesfârşite sau prin deşerturi ostile. Dar oriunde mergi, 
trebuie să ştii să foloseşti o hartă, pentru a-ţi găsi drumul.
Dacă descoperi vreodată harta veche a unei comori prin cufărul 
antic al unui căpitan de vas, verifică mai întâi notele de pe  
spatele ei.

Pe spatele hărţii de mai sus, cineva a scris următoarele instrucţiuni:

Acostează la Golful Rechinilor. Mergi către nord 3 km, fiind 
atent la nisipurile mişcătoare care te pot înghiţi.

Întoarce-te către est şi mergi 3 km, evitând animalele  
sălbatice.

Mergi 2 km spre sud, pe pământurile temutului trib de 
vânători de capete. Sapă aici şi vei fi bogat.

1 cm : 1 km

Stâncile
   Pierzaniei

P\durea  
de Col]i

Muntele 
Craniului

Golful Rechinilor

Insula Mortului
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REGULI DE CITIRE A HĂRŢILOR

Pentru a identifica locul unde este ascunsă comoara, ai nevoie de 
creion, riglă şi instrucţiunile de mai jos:

l Dacă nu există o săgeată care să indice în ce direcţie este 
nordul, poţi să presupui că acesta este în partea de sus a 
hărţii. În dreapta este estul, jos sudul şi în dreapta, vestul.

l Hărţile au de obicei o scară. Pe harta alăturată, jos, scrie  
1 cm: 1 km. Asta înseamnă că 1 cm de pe hartă este egal cu  
1 km din realitate.

UNDE ESTE COMOARA?

Urmează paşii de mai jos pentru a afla unde este ascunsă comoara.

1. Aşază rigla orientată în sus (pe direcţia nord), astfel încât 
zero să fie pe Golful Rechinilor. Fă un semn cu creionul în 
punctul unde sunt 3 cm.

2. Acum trebuie să mergi către est 3 km, aşa că aşază rigla pe 
orizontală, cu zero în punctul în care ai făcut semnul. În 
punctul unde sunt 3 cm, fă un semn cu creionul.

3. Ultima indicaţie este să mergi către sud, aşa că rigla ta 
trebuie să fie îndreptată în jos. Aşază zero la ultimul semn 
făcut cu creionul şi măsoară 2 cm.

4. Marchează cu X locul unde presupui că se află comoara. 
Întoarce cartea aceasta cu susul în jos ca să afli dacă ai 
descoperit punctul corect.

Acum, tot ce mai ai de făcut este să treci de nisipurile mişcătoare, 
de fiarele sălbatice şi de temuţii războinici... Succes!

Răspuns: Comoara este îngropată în Muntele Craniului.
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CUM SĂ TE SCUFUNZI DUPĂ PERLE
Pasionaţii de călătorii ştiu că, în caz de urgenţă, un săculeţ cu 
perle îi poate ajuta să-şi plătească expediţiile. Să zicem că te afli în 
oraşul Toba, de pe coasta de est a Japoniei, pentru a face scufun-
dări după o comoară deosebită care zace la 30 m adâncime – co-
chilii de stridii ce conţin preţioasele perle. 

Vechile „scufundări libere” (fără aparat de respirat) sunt foarte 
periculoase şi cer multă pricepere, deoarece înotătorii trebuie 
să-şi ţină respiraţia perioade lungi de timp. Această metodă a fost 
înlocuită aproape pretutindeni de scufundările cu echipamente 
moderne... mai puţin în Toba.

Dornic să asişti la această artă periculoasă, 
prinzi o cursă cu o barcă ce merge la scufun-
dări libere după perle. Deodată, oamenii ce 
poartă cleşti de nas se aruncă în apă. Odată 
ajunşi pe fundul mării, adună cochiliile de 
stridii în genţile care le atârnă de gât şi 
apoi se grăbesc spre suprafaţă. 
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După cca 90 de secunde, scufundătorii reapar şi respiră cu sete 
aerul proasp\t. Urcat în barcă, fiecare scufundător deschide iute 
carapacele dure ale stridiilor, cu un cuţit ascuţit. Majoritatea 
carapacelor sunt aruncate goale. În cele din urmă, se aude un 
chiot când un scufundător deschide palma şi-ţi arată o biluţă albă, 
sidefată, cu diametrul nu mai mare de 2 cm – o perlă preţioasă.

ANTRENAMENT DE SCUFUNDĂRI DUPĂ PERLE

Pescuitorii de perle ajung să se scufunde la adâncimi mari, dar 
după mulţi ani de antrenament. Poţi exersa scufundarea după 
perle într-o piscină, cu un grup de prieteni.

1. Alege şase monede diferite – fiecare monedă va reprezenta 
o „perlă” după care tu şi prietenii tăi vă veţi scufunda.

2. Aruncă perlele în piscină la distanţă una de cealaltă.

3. Înainte de a plonja, stabiliţi ordinea în care trebuie să fie 
adunate perlele.

4. Folosind un cronometru (sau ceasul de pe peretele pisci-
nei), observaţi pe rând cât timp îi ia fiecărui scufundător 
pentru a aduna perlele în ordinea corectă. Câştigătorul este 
acela care le adună în cel mai scurt timp.

Un truc... aventuros: Poartă ochelari de protecţie şi cleşti de nas 
asemenea adevăraţilor pescuitori de perle – îţi vor fi de folos!

ATENŢIE! Scufundările pot fi periculoase, aşa că ai grijă să fie 
mereu un adult prin preajmă pentru eventualitatea în care cineva 
ar putea avea probleme. Cere permisiunea proprietarului piscinei 
înainte de a începe jocul scufundărilor după perle. După ce ai 
terminat jocul, scoate toate monedele din piscină.
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CUM SĂ TE SALVEZI  
CĂŢĂRÂNDU-TE PE O FRÂNGHIE 

Căţăratul pe frânghie este o abilitate care ţi-ar putea salva viaţa 
într-o zi. Imaginează-ţi c\ auzi la distanţă urletele unei haite de 
lupi. Alergi cât poţi de repede, respira-
ţia ta lăsând în urm\ nori de aburi în 
aerul îngheţat al nopţii; răzbe[ti cu 
greu prin zăpada înaltă.

Fiind o iarn\ aspră, mâncarea este 
rară, iar lupii sunt înfometaţi. Ţi-au 
luat urma. În cele din urmă, cazi cu 
faţa în jos şi zaci epuizat, ascultând 
lătratul fiarelor flămânde.

Trebuie să gândeşti rapid. Privind în 
sus, observi o creangă lungă şi 
rezistentă, mult deasupra capului tău. 
Dacă ai putea să ajungi cumva la ea, 
te-ai putea salva şi n-ai ajunge hrană 
pentru lupi! Îţi aminteşti la fix că ai în 
rucsac o frânghie...

În continuare, află cum poţi 
pregăti o frânghie 
salvatoare pe 
care să te 
caţeri 
pentru a 
scăpa de 
pericol.


