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„Kosmiczna awantura” 
 
 Pewnego słonecznego dnia Kuba wrócił ze szkoły bardzo zmęczony. Koledzy w klasie 
bardzo hałasowali na lekcjach, a i dzień był bardzo pracowity. 
- Może chwilę odpocznę – pomyślał i poszedł się położyć. 
 Leżąc na kanapie, rozmyślał o kosmosie, lubił sobie wyobrażać, że ma przyjaciół 
zamieszkujących odległa planetę. Bardzo chciał odwiedzić to tajemnicze miejsce. Nagle 
poczuł delikatne łaskotanie w policzek. 
- Dzień dobry, Kubo, nie bój się, jestem tu, by cię zabrać w daleką podróż. Przygotuj się 
szybko. 
Kuba szybko zeskoczył z kanapy i pobiegł za przybyszem do stojącej za oknem rakiety 
kosmicznej. 
- Co ja robię? - pomyślał Kuba, ale ciekawość zwyciężyła i wsiadł do rakiety. 
Podróż była trochę dziwna, trochę straszna; trzęsło i telepało. W rakiecie  nie było nikogo  
oprócz Kuby i nieznanego przybysza. 
- Nazywam się FN2847 i mieszkam na planecie Tytan, do której zmierzamy. 
- Jesteś nam potrzebny, bo mamy kłopoty i grozi nam wielka awantura. 
- Ja jestem Kuba, ale to już wiesz.  Czy mogę się do ciebie zwracać Fin? 
- Nigdy nikt mnie nie tak nie nazywał, ale bardzo i się podoba. 
- Powiedz mi, Fin, jak ja, uczeń szóstej klasy mogę wam pomóc? 
- Bardzo lubisz czekoladę – odparł Fin. 
Po przylocie na miejsce okazało się , że władca planety Tytan ma poważny problem. 
Mieszkańcy planety się zbuntowali i żądają od niego stałej dostawy energii, ale w postaci 
czekolady. Całkiem przypadkiem Fin, który przyleciał o Kubę, odkrył na Ziemi czekoladę. 
Gdy tylko przywiózł ja na swoją planetę i  poczęstował mieszkańców, rozszalała się burza! 
Wszyscy chcieli więcej i więcej! Żądali od władcy przeprowadzki na owa tajemniczą Ziemię 
albo stałej dostawy energii. 
Władca bez swoich poddanych nie byłby już władcą, a planeta Tytan bez swoich 
mieszkańców przestałaby istnieć. 
Kuba zrozumiał powagę sytuacji, ale nie do końca wiedział, jak może pomóc. Przecież 
czekolada na Ziemi jest wszędzie, a mama Kuby robi nawet swoja własną wersję. Pomyślał, 
jak rozwiązać ten konflikt i zapobiec awanturze. 
- Najlepiej będzie, jak zdradzę im przepis mamy i będą mogli robić czekoladę. Jak pomyślał, 
tak zrobił. Pokazał przybyszowi jak z prostych składników można uzyskać górę pyszności! 
Sypali, mieszali, gotowali cały dzień. Rezultat zachwycił zarówno władzę, jak i mieszkańców 
planety. Fin okazał się pojętnym uczniem, w zasadzie czuł się winny, bo to on rozpętał 
awanturę czekoladową. Po skończonej pracy umyli ręce i zgodnie wrócili do rakiety. Misja 
wykonana, planeta uratowana. 
 Kubę zbudziło ponowne głaskanie po policzku, otworzył oczy, a przed nim stała jego 
mama z własnoręcznie wykonana czekoladą. 
- To dla ciebie – powiedziała – Wiem, że miałeś ciężki dzień. 
 


