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Salutare, noul meu prieten!
Trebuie să‑ți spun ceva.

Dar înainte de asta...

Desenează  

o gură ca un O. Când
 ai te

rm
ina

t,  

înd
oaie colțu

l!

Desenează părul  
zburlit.

Adaugă niște  

ochi mari, larg deschiși.

ÎN
DOAIE AIC

I
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Ești PRIZONIER în această carte...
... și această carte este TITANICUL!

În doar câteva pagini, un aisberg o să spintece una dintre latu‑
rile Titanicului, iar apa o să năvălească înăuntru. Oare poți scăpa 
de pe vapor până nu se scufundă în Oceanul Atlantic? 

Cine sunt eu? TOATĂ LUMEA mă știe. Eu sunt cel mai 
mare salvatolog din lume. Caut un asistent pentru o misiune 
foarte specială. O să‑ți spun mai multe — inclusiv cum mă 
cheamă! — DACĂ vei dovedi că meriți, scăpând cu viață din 
această carte. Altfel n‑aș face decât să pierd din timpul meu 
foarte prețios!

L‑am trimis pe popândăul meu de companie, Amicus, să fie 
ochii și urechile mele cât va dura aventura ta. Este un maestru în 
arta camuflării (nu la fel de talentat ca mine, desigur!) și nu vei 
putea să‑l vezi până nu‑l desenezi. O să‑ți dau de știre când e 
prin preajmă, ca să‑l poți localiza!

Cum arată oare  

un popândău,  

asta vrei să știi?  

E o încrucișare  

între un suricat  

și o veveriță!

Desenează‑l pe popândăul meu,  
Amicus, aici.

Eu sunt Amicus!  
Când dai de greu,  
atunci hop și eu!

Îți
 pr

ezic
 că ex

act  

așa o să
 arăți c

ând
  

o să
 dai pa

gin
a  

și o
 să

‑ți
 afli so

arta
!
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Pentru a supraviețui, va trebui să distrugi, să mâzgălești și să 
alegi calea de ieșire. Când o să distrugi și o să mâzgălești ca să 
„sari” de la o pagină la alta, vei avea nevoie de un creion bine 
ascuțit sau de un stilou. Antrenează‑te la cursul de salvato‑
logie și du la bun sfârșit cele trei provocări rapide de mai jos!

Distruge!
Provocarea rapidă nr. 1

Nu te sfii să rupi, să îndoi  

și să mototolești paginile 

când îți spun să o faci —  

fiecare secundă contează!

Cum vei ajunge la gabie, de unde ofițerii de cart observă 
po  sibilele pericole ce stau înaintea navei? E la 15 metri dea‑
supra punții!

Strică pagina asta perfectă și rupe‑o de‑a lungul  
liniei punctate, apoi îndoaie bucata ruptă  

de‑a lungul liniei gri.

ÎNDOAIE AICI
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Mâzgălește!
Provocarea rapidă nr. 2

Titanicul se va lovi de un aisberg la ora 11:40 p.m., în data de 14 
aprilie 1912, și se va scufunda două ore și patruzeci de minute mai 
târziu. 

Ai reperat aisbergul? 
Desenează ce vezi din gabie.

O scară din interiorul 
catargului duce 

până la gabie. Dacă 
ofițerul de cart vede 

ceva suspect, trage un 
clopot mare și vorbește 
cu căpitanul printr‑un 

telefon cu fir. 
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PAGINA

181

Ia o hotărâre!
Provocarea rapidă nr. 3

În toată această carte va trebui să iei foarte rapid hotărâri — și să 
rezolvi multe enigme — în timp ce‑ți plănuiești salvarea. Cu cât 
știi mai multe despre Titanic, cu atât mai ușor îți va fi să iei aceste 
hotărâri. Din fericire pentru tine, eu mi‑am făcut fișe detaliate 
despre toate aventurile mele. La sfârșitul acestei cărți vei găsi 
Dosarele mele de salvatologie, burdușite cu informații de care 
vei avea nevoie atunci când vei fi la ananghie. 

Când vezi o astfel de fișă, 
consultă Dosarele  

de salvatologie.

Hai să vedem ce iese din prima hotărâre pe care o vei lua! 
Vrei să știi mai multe despre Titanic înainte de a merge 

mai departe? Du‑te la pagina 181. 
Sau dacă ești de părere că știi deja destule, dă pagina!

Titanicul are lungimea aproape cât  

a trei terenuri de fotbal puse cap la 

cap și a fost nevoie de mai mult de  

3 000 de oameni pentru a‑l construi.

În 1912, Titanicul era  
cea mai luxoasă navă  
din toate timpurile.
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Lovitură de campion!  
Ai prins deja esențialul.

Ești gata să‑ți începi marea acțiune de salvare. CINE vei fi în 
această aventură? Înainte să alegi, vezi cine a supraviețuit scu‑
fundării Titanicului. Cu cât șansa ta de supraviețuire este mai 
mică, cu atât mai greu îți va fi să te salvezi!

TIPUL CĂLĂTORULUI

Călător la clasa I 61%

42%

25%

Mai puțin de 25%

Necunoscut

Călător la clasa a II‑a

Călător la clasa a III‑a
Membru al echipajului

Pasager clandestin

NUMĂRUL DE SUPRAVIEȚUITORI

Nimeni — nici măcar eu! — nu știe cu exactitate aceste numere. 

Clasa I i‑a atras la bord  
pe cei mai bogați oameni din 
lume — bancheri, politicieni, 

atleți profesioniști, oameni  
de afaceri — , inclusiv pe Isidor 

Straus, proprietarul lanțului  
de magazine Macy,  
și pe soția lui, Ida. 

Mulți dintre pasagerii de la clasa a III‑a 
căutau o viață nouă în America —  

de pildă, un fermier din împrejurimile 
Londrei care spera să‑și facă o plantație 

de nuci pecan în Florida sau o familie  
cu opt membri, precum familia Goodwin, 

care mergea la New York,  
unde domnul Goodwin plănuia  

să lucreze la o centrală electrică. 
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