"Jedyne i niepowtarzalne dkrycie"

7 październik 1492 rok.Zmieniałam kurs z zachdniego ku wschdzniemu.Płynę po oceanie by za kilka dni donieść światu nowinę o moim odkryciu, gdyż pragnę udowodnić, że na świecie prócz Europy istnieje wiele innych kontynentów.
Już wkrótce czeka nas pierwszy przystanek na nieznanej wyspie,bo od kilku dni ciągle, bez przerwy pływamy po morzu.Tak jak ja, cała ekipa jest juz zmęczona.Mam nadzieję,że do południa dopłyniemy do celu, gdyż wiatr dość szybko niesie nas ku celu. Godziny i dni minęły nam bardz szybko, ale wciąż jest wiele rzeczy d zrobienia.
Słońce dało znak że za kilka minut znajdziemy się na naszym największym odkryciu.Każdy z nas powoli wysiada z pokładu na wyspę-Indie.Musze przyznać, że pierwszy raz ( a lat już wiele żyję) w swym życiu ujrzałem tak piękne widoki.Drzewa pokryte przeróżnymi barwami tęczy wydają się jakby ze starych powieści babci.Dookoła cisza i spokój,którego dotąd nie doznałem w żadnym innym miejscu.
Ale chwila! Słysze jakieś hałasy dchdzące zza moich pleców.Pomiędzy dziką roślinnością, ukazała się grupa młodych bezbronnych ludzi.Twarze mają zdziwione jakby pierwszy raz w życiu zobaczyli człowieka.Głowiami, pokrytymi ciemnymi,wełniastymi włosami przytakiwali na różne strony.Złapali nas za ręce i prowadzą w głąb ciemnego buszy.Cała załoga osłupiała i nikt nie jest w stanie wymwić żadnego słowa.
Przywódca tych młodych osób stanął na przeciwko mnie, obejrzał z każdej strony i zaczął pytać: 
- Czy wiecie dokąd przybyliście?
-zdaje się,że dotarliśmy na wyspę zwana Indiamii.A ty jesteś przywódcom tego plemienia prawda?
-Zgadza się.Otóż to ja i moi pddani zażądzamy tą wyspą.Wszelkie ziemie i lasy należą tutaj do nas.Więc jeśli chcecie poznać bliżej naszą kulturę to pozwólcie za nami.
Bez namysłu ruszyliśmy z nimi, ku wiosce Indian.Szliśmy tam około gdziny.Po dotarciu na miejsce postanowiłem nadać nową nazwę nowo odkrytemu miejscu.Otóż od dzisieaj ten piękny zakątek ziemi nosi nazwę "San Salvador".
Właśnie wracamy na statek.Sternik zwrócił dziób statku ku Europie.Za kilka dni dotrzemy do domu i tam ogłosimy tą niezwyką nowinę: Świat jest pełen niezwykłych miejsc. Ale to właśnie my jako pierwsi odkryliśmy Indie.


