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nainte de toate, să ştiţi că nimeni nu mă strigă
Bickford, mai puţin sora mea geamănă, Rebe‑
cca, atunci când o supăr foarte tare.
În al doilea rând, ar trebui să ştiţi că eu, Bick
Kidd, sunt cel care vă va istorisi întreaga po‑
veste, iar sora mea Beck se va ocupa de ilustraţii.
Cum ar fi aceea pe care o vedeţi acolo, în stânga.
(Tot Beck mi‑a cerut să vă avertizez să nu cre‑
deţi tot ce vă voi spune. Mai ales dacă este vorba
despre ea. Ca de exemplu comentariul meu ră‑
utăcios la adresa comentariilor ei răutăcioase.
Bine, fie. Acum putem începe povestea?)
Ţineţi‑vă bine!
Va fi o călătorie tumultuoasă.
În fond, toate călătoriile familiei Kidd sunt aşa.
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e când mă ştiu, noi, cei din familia Kidd, am
trăit pe mare. Într‑o zi însă, am fost la un
pas să ne pierdem viaţa în adâncurile ei.
Ne înghesuiserăm toţi patru într‑un mini‑
submarin de două persoane (numit de marina
americană DSV — sau Vehicul de Scufundare la
Mare Adâncime), cel mai modern dintre echipa‑
mentele noastre de căutare de comori. Îl cumpă‑
raserăm la o licitaţie contra sumei de jumătate
de milion de dolari, recompensa pe care o primi‑
serăm după ultima noastră aventură.
Sora mea mai mare, Storm, era convinsă că
avem nevoie de un submarin care să ne ajute să
ne continuăm misiunea de a găsi şi de a aduce
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acasă cele mai importante două comori din lume:
pe părinţii noştri dispăruţi.
Vedeţi voi, Storm refuză să facă scufundări,
pentru că, ultima dată când a îmbrăcat un cos‑
tum de scafandru, un moş nesuferit de pe un
iaht i‑a zis că seamănă cu o „balenă costumată
într‑un crevete“. Gluma nu a fost o idee prea
bună, întrucât data următoare când a vrut să
iasă în larg cu iahtul lui scump l‑a trăsnit un
miros insuportabil de peşte mort. Nimeni nu se
pune cu Storm.
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Aveam în continuare nevoie de Storm cu me‑
moria ei fotografică, dacă voiam să ne întoar‑
cem la cele două galioane spaniole scufundate
în apropiere de coasta Floridei, pe care tata,
vânătorul de comori de renume mondial Dr.
Thomas Kidd, le botezase Gemenele. Acesta
este motivul pentru care ne îngrămădiserăm
ca sardelele în DSV.
Din nefericire, mama şi tata nu erau alături
de noi.
Calele celor două nave erau ticsite de comori,
ceea ce ne‑ar fi permis să ne continuăm căută‑
rile până când am fi găsit o cale de a ne ajuta
părinţii, care, pe lângă faptul că erau căutători
de comori renumiţi, erau şi implicaţi în tot soiul
de afaceri riscante de‑ale CIA‑ului.
Aşadar, era esenţial să găsim acele nave.
Dar Tommy pierduse harta care ne condu‑
sese la Gemene prima oară. Sau, ca să fim sin‑
ceri până la capăt, o folosise pe post de şerveţel
pentru o felie unsuroasă de pizza, după care o
mototolise şi o azvârlise în coşul de gunoi. Coş de
gunoi pe care el şi una dintre nenumăratele lui
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iubite îl folosiseră mai târziu ca să facă un foc de
tabără pe plajă.
Pe scurt, harta nu mai exista.
— Submarinul ăsta e supertare! a exclamat
Tommy, care, la cei şaptesprezece ani ai lui, era
singurul care ar fi putut juca un oarecare rol de
adult în viaţa noastră. Aşa ne putem scufunda
în familie, fără să trebuiască să ne stricăm freza.
— Şi fără să respirăm, a adăugat Beck, care
era strivită de unul dintre hublouri.
— Schimbă direcţia cu 263 de grade, Tommy,
l‑a anunţat Storm, care naviga din memorie.
Epavele sunt chiar înainte.
— Am înţeles, căpitane, a spus Tommy.
Dar în momentul în care a împins maneta în
faţă, submarinul nu s‑a clintit din loc.
Ne scufundam purtaţi de curenţi.
Din ce în ce mai jos.
— Până la ce adâncime poate coborî maşină‑
ria asta, fără să‑i plesnească vreo garnitură? am
întrebat.
— Patru mii cinci sute de metri, m‑a informat
Storm. Adică paisprezece mii şapte sute şaizeci
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şi patru de picioare, pentru cei care aţi chiulit de
la orele de conversii metrice.
— Poate ar fi mai bine să ne întoarcem la The
Lost, a sugerat Beck. Şi, ştiu eu... să citim manu‑
alul de utilizare.
— Da, a spus Tommy. E o idee bună. Ne pre‑
gătim de emersiune. Verificăm sistemul de ven‑
tilaţie. Închidem voleţii de perete.
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