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Úvod
Ahoj, jmenuji se Alisson deník vedu už od pěti let, ale nyní mi je patnáct. Už od 
malička miluji piráty.





Když jsem byla menší, hrála jsem si na piráty s tátou a ještě jednou osobou.

Bylo to už dávno, takže si to moc nepamatuji. Když se zeptám rodičů, řeknou,  že 
jsem si hrála jen s tátou. Ale já vím že tam ještě někdo byl, akorát nevím kdo. 
Takže se to budu snažit vypátrat, ale ještě nevím jak…...

Kapitola 1.



Kapitola 2.
Ráno, jsem vyrazila na prohlídku ztroskotaných lodí. Už asi týden se na tento den 
těším. Jdu tam s mojí rodinou. 

Když jsme přišli zařadili nás do nějaké skupinky. Sice tam byli jenom staří lidé, ale 
o skupinku dneska vůbec nejde.



                              Kapitola 3. 
Když jsem spatřila tu nejhezčí loď tak jsem do ní vešla. Co by se proboha mohlo 
stát? Vždyť tam jenom vejdu. Když jsem do ní vešla tak jsem uviděla se válet 
zrezivělou truhlu na zemi. Otevřela jsem ji a uviděla lísteček. Přečetla jsem si ho a 
bylo tam napsáno ,,dupni”, já dupnu a..………….



Kapitola 4.
Když jsem se vzbudila, prošla jsem si loď a uviděla několik pirátů. Splnil se mi sen! 
No… ne tak úplně. Piráti mě obklíčili a svázali. Byla to rychlá akce. A najednou 
jsem přestala dýchat. Objevila se totiž nějaká překrásná holka. Podobala se mi a 
byla přibližně stejně stará jako já. Vedle ní stál nějaký hezký kluk a držel přede 
mnou šavli. 



Kapitola 5. 
Ta holka se mě zeptala jak se jmenuji a já ji řekla: ,,Jmenuji se Alisson. A ty? Jak 
se jmenuješ?”, pirátka strnula a začala plakat. Byla asi štěstím bez sebe. ,,Já se 
jmenuji Millie. A je mi patnáct jako tobě. Jsme sestry, dvojčata Alisson!” Já jsem 
se taky rozplakala a nevěřila jí. Ale následně mi ukázala řetízek, který nosila a já 
měla stejný. To byl důkaz, že jsme sestry, no vlastně dvojčata.  



Kapitola 6.
Když mě konečně rozvázali a uklidnili tak jsem zjistila že ten pirát vedle ní se 
jmenuje Finn. Když jsem se Millie zeptala jak se sem dostala tak odpověděla: 
,,Utekla jsem”. ,,Rodiče mi v kuse říkali, že PIRÁTI NEEXISTUJÍ. Když jsem jim 
řekla, že jsem pirátka, začali se mi smát. Bylo mi to líto. Zbalila jsem si věci a 
utekla. Já tady bydlím už od pěti let. Do té doby jsme si spolu, Alisson, hráli na 
piráty.’’



Kapitola 7.

Když to dořekla tak do nás narazila obrovská 
loď a já jsem začala panikařit . Millie mi 
vysvětlila, že už staletí bojují Jacob proti ní a 
Finnovi. Je to fakt blbec. Millie mi ještě říkala, 
že když přišla do světa pirátů tak chodila s 
Jacobem, jenže pak začal být protivní a 
chamtivý. Když se na něj naštvala, začal se jí 
snažit dokonce zabít. 



                                 Kapitola 8.
Jak jsem pohlédla k Jacobovi tak se mi ihned začal líbit. Byl hezký a dokonce 
vypadal i na první pohled mile. 

Jacob mě přetáhl k sobě na loď! Chtěla jsem zakřičet, ale přiložil mi hadřík k nosu 
a já jsem usnula v jeho náručí…



                                  Kapitola 9.                         
Když jsem se probudila, stál nade mnou Jacob a zatím mi už stihl vytrhnout 
řetízek z krku. Millie říkala, že krade. Jak jsem se zvedla na nohy, přešlapoval 
Jacob po místnosti. Rozhlídla jsem se a zřejmě si postavil nějaký přístřešek na 
ostrově Hulalala. Teda myslím, že to je ostrov Hulalala. Učili jsme se o něm ve 
škole asi tak před týdnem. 



                                Kapitola 10.
Najednou se mě Jacob zeptal: ,,Millie 
miluješ mě?” Byla jsem zaskočena 
jeho otázkou. Odpověděla jsem: 
,,Promiň Jacobe, ale já jsem Alisson. 
Nejsem Millie, jsem její sestra, no 
vlastně dvojče.” On se uchechtl a řekl: 
,,No to je vlastně jedno,od teď jsi moje 
a nikdy odsud neodejdeš.” V tu chvíli 
jsem ho odstrčila a utekla. Utíkala 
jsem nejrychleji jak to šlo a uviděla 
loďku. 



Kapitola 11
Nasedla jsem do loďky a odplula. Jacob mě nestihl chytit a teď je na ostrově 
uvězněn. Na obzoru jsem viděla Millienu loď a zamířila jsem rovnou k ní. 



Kapitola 12.
Millie, Finn a já jsme přijeli na ostrov a hledali Jacoba. Jakmile jsme ho našli, Millie 
se k němu rozběhla a v její tváři bylo výrazně vidět hodně zlosti. “Ty jeden 
podvodníku, jsem tak naštvaná,” řekla Millie a vytáhla šavli, “ že bych tě mohla 
zabít! Né Millie! “ vykřikla jsem. Millie se zastavila a svázala Jacoba. 



Kapitola 13.
 Millie mi řekla, že ho zavřou do nejhoršího vězení, kam taky patří. Když mi to 
řekla, bylo mi Jacoba trochu líto, ale možná se někdy polepší. 



Kapitola 14.
“Millie co bude teď ?” zeptala jsem se jí. “Nevím ale ty musíš dokončit školu, ne?” 
řekla Millie. Nevěděla  jsem co říct, chtěla jsem žit normálně, ale být pirát je můj 
sen. Millie mi tedy dala náramek, díky kterému můžu cestovat mezi oběmi světy. 
Našem i pirátském.



Kapitola 15.
Vrátila jsem se domů, ale na jednu věc jsem moc nemyslela. Musela jsem 
vysvětlovat rodičům, kde jsem byla dva dny tak, abych do toho nezapletla pirátský 
svět ani Millie. Bylo to opravdu těžký. Ale vyřešila jsem to a Millie a já jsme teď 
nerozlučná dvojka. Jsem ráda, že jsem Millie našla. Mám jí moc ráda.




