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Sraith 17 Robáil Bhainc 

1.)Is é an t-ainm atá ar an tsraith seo ná “Robáil Bhainc” agus tosnaíonn an scéal sa chistin. 

Feictear Síle sa chéad phictiúr ag seol teachtaireacht chuig a cara Áine. Teastaíonn uathu an lá 

saor atá acu a chaitheamh san ardchathair ag dul ar chamchuairt tríd na siopaí. Beartaíonn siad 

teacht le chéile ag an staisiún traenach. Slogann Síle a cupán tae siar agus athraíonn sí a cuid 

éadaí do lá atá amach roimpi. Beireann sí ar a rothar agus tugann sí a haghaidh ar an stáisiúún 

chun bualadh le hÁine  

2.) Feictear an bheirt chailín ar an ardán sa dara pictiúr. Téann siad chuig an oifig bheag agus 

ceanníonn siad dhá thicéad don traein go Baile Átha Cliath.Tugaim faoi deara anseo an 

tseanbhean atá ag feitheamh ar an traein freisin. Is beag nár chaill siad an traein ach sa deireadh 

tá an t-ádh leo agus aimsíonn siad dhá shuíochán in aice lena chéile agus cuireann siad tús ceart 

leis an gcomhrá. Is cinnte go bhfuil siad ar aon fhocal maidir leis an lá saor. Deir siad go bhfuil 

sos ó na leabhair tuillte go maith ag an mbeirt acu.  

3.) Tar éís uair go leith baineann siad stáisiún Heuston amach agus ansin léimeann siad ar an 

Luas chun dul i dtreo Shráid Úí Chonaill. Feictear sa triú pictiúr go bhfuil an grian ag scoilteadh 

na gcloch agus cuireann sin go mór leis an atmaiféar sa chathair. Is cinnte go bhfuil an tsráid 

dubh le daoine agus mar sin déarfainn go bhfuil na siopaí faoi lán seoil agus iad líon lán le 

daoine ag caitheamh airgid. Ar an gcéad dul síos téann Síle agus Áine chuig an mbanc chun 

cuid airgid a fháil don tsiopadóireacht sóláis.  

4.) Ansin aniar aduaidh tháinig beirt fhear amach as an mbanc agus iad ag taisteal ar chosa in 

airde. Tá mála airgid i láimh fear amháin. Tá an bheirt acu ag caitheamh púicíní agus feiceann 

Síle go bhfuil gunna ina láimh ag ceann de na gadaithe. Ritheann siad go luas lasrach i dtreo 

gluaisteáin ar an gcoirnéal. Coinníonn na cailíní a gciall agus cuireann Áine glaoch ar na gardaí. 

Cuireann sí iad ar an eolas maidir leis an uimhir a bhí ar an gcarr. Siúlann na cailíní ansin chuig 

teach an tae chun sos a ghlacadh.  

5.) Scaipeann na gardaí an scéal chuig na stáisiúin eile sa cheantar agus buíochas le Dia éiríonn 

leo teacht ar na gadaithe gan mhoill. Déanann na fir fáil réidh leis na gardaí agus scaoileann 

siad cúpla piléar agus na gardaí ar a leanúint. Déanann na gaidithe gach iarracht chun éalú ach 

sa deireadh teipeann orthu agus is cinnte go bhfuil siad i bponc ceart anois. Stróiceann na gardaí 

na púicíní ó na fir agus aithníonn siad an bheirt acu beo. Gabhann siad an bheirt agus téann siad 

ar fad chuig an stáisiún chun an scéal a phlé i gceart.  
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6.) Preabann fón Áine agus garda atá ann. Teastaíonn uaidh labhairt leis na cailíní chun a 

bhuíochas a chur in iúl dóibh as ucht a gcúnaimh. Buaileann siad le chéile i lár na cathrach agus 

míníonn an garda leo go mbeidh cás cúirte i gceist agus go mbeidh fianaisí de dhíth. Cuireann 

seo eagla ar na cailíní ach tuigeann siad go bhfuil orthu an dualgas seo a ghlacadh. Téann na fir 

os comhair na cúirte agus gearrtar téarma fada orthu. Mar aon le seo filleann na cailíní abhaile 

ar na pócaí folamha gan aon rud nua ó na siopaí. Ach leis sin ráite ní dhéanfaidh siad dearmad 

ar an lá sin go deo dar ndóigh.  

 


