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П
ре ви ше од две хи ља де го ди на, пи ра ти су 
ха ра ли мо ри ма. Дру жи не кр во жед них 

мо ре пло ва ца пло ви ле су уз оба ле Рим ског 
цар ства, у ло ву на тр го вач ке бро до ве ко ји су 
пре во зи ли ску по це ну ро бу као што су сре бро, 
ма сли но во уље или жи то. Ка да би не ког угле-
да ли, пра ти ли су га на пу чи ну, где су че ка ли 
зго дан час да на пад ну.

Пр во по гла вље

Ан тич ки пи ра ти
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Пи рат ски брод је про био бок сво је 
жр тве. Мор на ри с тр го вач ког бро да 

ужа сну то су гле да ли ка ко пи ра ти 
хр ле на њи хо ву па лу бу уз стра шне 

рат нич ке по кли че. Пи ра ти су 
осво ји ли плен.

Хи тро се ку ћи та ла се у бро до ви ма ко ји су 
се зва ли га ли је, пи ра ти су се об ру ша ва-
ли на жр тве. Чи та ви ре до ви ве сла ча 
за пи ња ли су и по кре та ли бро до ве. 
Дру ги пи ра ти су же сто ко кли ца ли, 
ма шу ћи ма че ви ма још кр ва вим 
од про шлих би та ка.

Три ме тра ду га чак ован 
пру жао се с прам ца њи хо ве 
га ли је, на чич кан шиљ ци ма. 
Био је усме рен пра во у бок 
тр го вач ког бро да.


