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Aceasta este partea a șasea a poveștii.
Citește-o, apoi... recreaz-o!
Ia-ți notițe cu privire la informațiile
importante din text!

Planul de luptă

Notițele pot fi sub formă de hartă mintală,
tabel, desen, etc.

Băieții de pe strada ”Pal” se pregăteau pentru o bătălie pentru cartierul
general împotriva cămășilor roșii.
Boka, președintele lor, le-a explicat băieților planul de luptă.
Nemecsek a întins harta pe o lespede de piatră și toți băieții s-au ghemuit
în jurul ei.
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„Aceasta ste harta domeniului nostru. Potrivit rapoartelor spionilor noștri,
inamicul intenționează să atace pe două laturi: dinspre strada Pal și
dinspre strada Maria..”
He continued thusly:
„ Aceste pătrate de aici, notate cu literele A, B, C și D reprezintă
diviziile destinate pentru a apăra poarta. Fiecare divizie este alcătuită din
3 băieți.
Aceste puncte negre de aici, marcate cu o literă F și cifre, reprezintă
fortărețele noastre. Le vom întări cu nisip, astfel încât doi sau trei băieți
vor fi suficienți pentru fiecare. Lupta cu nisipul este ușoară. În plus,
fortărețele sunt atât de apropiate unele de altele, încât dacă una este
asediată, alta îi poate veni în ajutor și poate bombarda atacatorii.
Fortărețele 1, 2 și 3 vor apăra terenul din partea străzii Maria, în timp ce
cetățile 4, 5 și 6 vor oferi sprijin diviziunilor A și B cu bile de nisip.
„ Acum urmează planul adevărat” a spus Boka. „Diviziile A și and B
(aceasta este armata de pe partea străzii Pal), vor deschide poarta când
vor vedea cămășile roșii apropiindu-se.”
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„Să o deschidă?”
„Da, o veți deschide. Nu ne vom ascunde de ei pentru că vrem să luptăm. Îi
lăsați să intre mai întâi, apoi îi vom alunga.
Deci, așa cum spun, veți deschide poarta și veți lăsa trupele lor să intre. De
îndată ce vor intra ultimii lor băieți, îi veți ataca. În același timp, fortărețele
4, 5 și 6 vor începe să îi bombardeze. Aceasta este datoria unei trupe armata din strada Pal. Veți depune toate eforturile pentru a-i alunga, dacă
nu reușiți, măcar îi veți împiedica să rupă linia formată din fortărețele 3, 4, 5
și 6 și să rămână pe terenul nostru.
Cealaltă armată, cea de pe strada Maria(Diviziile C și D), va trimite o
patrulă pe strada Maria. Când cealaltă armată de cămăși roșii apare în acea
zonă, diviziile voastre trebuie să se alinieze gata de luptă. După ce cămășile
roșii au trecut prin poarta mare, ambele divizii se vor preface că se retrag în
pripă. Aici, uitați-vă la hartă ... vedeți ideea mea? Divizia C, asta e a ta,
Richter, va fugi în magazia vagoanelor ...” Boka a indicat cu degetul: „Chiar
aici. Ați înțeles?”
„Da, domnule.”
„Pe de altă parte, Divizia D, care este a lui Kolnay, va intra în coliba lui
Janó. Acum urmăriți cu atenție, pentru că ceea ce urmează este foarte
important. Și fiți atenți la hartă. Cămășile roșii vor fugi în mod natural pe
ambele părți ale gaterului cu abur. Dar în spatele gaterului vor ajunge în
fața fortărețelor 1, 2 și 3. Acestea vor începe să îi bombardeze imediat.
Cele două divizii vor ieși, una din magazia vagonului, cealaltă din coliba
slovacului și vor ataca inamicul din spate. Dacă luptați curajos, inamicul va
fi înghesuit într-un colț strâns și va trebui să se predea. În caz contrar, îi
veți conduce în baracă și veți încuia ușa.
După ce termină, Divizia C se va alătura Diviziei D - mărșăluind în jurul
stivelor de lemne - lângă fortăreața 6, și împreună vor veni rapid în ajutorul
Diviziilor A și B. Trupele fortărețelor 1 și 2 vor intra, în același timp, în
fortărețele 4 și 5 pentru a face bombardamentul mai puternic. După aceea,
Diviziile A, B, C și D vor forma o linie solidă de atac care trebuie să forțeze
inamicul spre poarta de pe strada Pal. Între timp, toate fortărețele vor
bombarda inamicul pe deasupra capului nostru. Sunt sigur că nu vor putea
rezista atacului nostru. Și așa vom alunga pe poarta din strada Pal! Este
clar?”
Răspunsul a fost o explozie spontană de entuziasm. Băieții și-au fluturat cu
bucurie eșarfele de la gât și și-au aruncat pălăriile în aer
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