
Boka, liderul băieților din strada Paul, împreună cu Nemecsek și Csónakos, 
au plecat într-o seară să cerceteze Grădina Botanică. Aici, pe o insulă din 
mijlocul lacului, își aveau sediul cămășile roșii, rivalii lor.
Odată ce au escaladat gardul înalt din jurul grădinii, Csónakos s-a urcat 
într-un copac pentru a arunca o privire în jur. Deodată, a observat două 
figuri care stăteau pe podul care ducea la insulă.
“Aceia sunt doi paznici” a zis Boka “Să ne târâm pe burtă ca să nu fim 
văzuți”
Astfel, s-au târât până pe malul lacului. Deodată, au auzit un fluierat.
“Ne-au văzut!” a spus Nemecsek.
Încă o dată, Csónakos s-a urcat într-un copac să vadă ce se întâmplă.
“Ce vezi?”
“Câțiva băieți se plimbă pe pod… acum sunt patru… acum doi s-au întors pe 
insulă”
“Atunci totul este în regulă” a zis Boka liniștit. “Vino jos. Fluierul însemna 
că a sosit timpul ca paznicii să fie schimbați.”
Au continuat să se târască și în curând au ajuns la lac. Boka a scos un 
pachet mic în care era un binoclu și a spionat insula. Cu toții puteau vedea 
un mic punct de lumină pâlpâitor - era o lampă.
“Oooo, Doamne!” a zis Boka, privind fix în binoclu “cel care duce lampa … 
este …”
“Cine este?”
“Pare cunoscut … ar putea fi cu adevărat…” Boka a lăsat binoclul. 
“A plecat,”  a spus el încet.
“Dar cine era?”
“Nu pot să-ți spun asta. Nu l-am văzut bine și tocmai când am vrut să mă 
uit mai atent la el, a dispărut. Până nu știu sigur cine a fost, nu vreau să 
acuz pe nimeni …”
“Ar fi putut fi unul dintre noi?”
Răspunsul lui Boka a fost liniștit: “Cred că da.”
“De ce? Asta înseamnă trădare!” a zis Csónakos.
“Odată ce ajungem pe insulă vom descoperi totul” a răspuns Boka. “Trebuie 
să fie o barcă pe undeva pe aici. Să o căutăm!”
Au găsit barca în scurt timp. S-au îmbarcat cu toții, unul după altul: mai 
întâi Boka, apoi Csónakos și, în cele din urmă, Nemecsek. Cu toate acestea, 
în timp ce era pe punctul de a păși în barcă, Nemecsek a alunecat pe malul 
noroios și a căzut chiar în apă. Boka și Csónakos au apucat vâslele, au 
împins barca de pe țărm și au vâslit în tăcere spre insulă.
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Aceasta este partea a cincea a poveștii.
Citește-o, apoi... recreaz-o!
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