A Ilha do Tesouro

Sentiu-se desiludida, pois este tinha as páginas com bolor, roídas pelos ratos,

A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson, oferece-nos uma narrativa

só o papel das ilustrações tinha resistido. Enquanto observava a imagem, al-

cheia de mistério que começa com uma faroleira que descobrira um velho li-

guém tossiu atrás de si e, ao olhar para trás, viu a personagem da primeira

vro, intitulado “A ilha do Tesouro”, num baú que tinha dado à costa na praia.

ilustração - Billy Bones. Fizeram um acordo: ela oferecia-lhe um copo de rum

Quando regressou a casa, vinda do farol, sentou-se em frente da lareira e

e ele contava-lhe os cinco primeiros capítulos. Billy começou a sua narrativa

abriu o livro.

contando que tinha sido imediato no navio do mais terrível pirata, o capitão
Flint, e, assim, por direito, herdara o mapa após a morte do seu capitão. No
entanto, os outros piratas ficaram revoltados, porque também queriam o mapa
que assinalava a localização do tesouro. Billy encontrou esconderijo num albergue onde conheceu um rapaz chamado Jim, de quem se tornou amigo.
Certo dia, Billy Bones teve um ataque cardíaco e morreu. Jim tirou a chave do
pescoço de Billy e abriu o baú onde encontrou o mapa de Flint. Na noite se-

guinte, depois de observar a segunda imagem, a rapariga levantou os olhos e
viu à sua frente o homem da ilustração, que se apresentou como castelão da
região e que continuou a história. Segundo este, Jim teria surgido na sua ca-

sa, agitado, e contado que os piratas tinham destruído o albergue para roubarem o mapa, mas ele já o tinha em sua posse. Abriram o documento e observaram que nele se encontrava uma ilha marcada com uma cruz, assinalando
a localização do tesouro. O castelão, um doutor seu amigo e Jim decidiram
arranjar um navio e partir à busca do tesouro, com a colaboração de John Silver, outrora marinheiro em navios do rei. Contudo, após algum tempo aperceberam-se da deslealdade de Silver, que, juntamente com a tripulação, conspi-

rava para se livrar deles e se apoderar do tesouro.
Quando chegaram à ilha, algo inesperado aconteceu…
O que teria ocorrido? Uma aventura a não perder!
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