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„Kosmiczna  awantura” 
 
 Pewnego razu na Neptunie, w mieście o nazwie Novo-Polis żyły dwa kosmiczne 
plemiona: „Blood Moby” oraz „Globy Globy”. Obydwa plemiona od wielu stuleci toczyły ze 
sobą wojny o to, co jest lepsze. Czy lepiej produkować paliwo do hiper napędu                              
z przetworzonych promieni słońca, czy z gazów, które wydobywały się z wnętrza ich planety 
(Neptuna). 
Władcy kłócili się bez końca, a kłócili sie tak: 
- Lepiej pozyskiwać energię z gazów naszej planety - to bezpieczniejsze!- powiedział jeden. 
- Może i bezpieczniejsze, ale ze słońca pozyskamy więcej energii! - powiedział drugi. 
- Ale słońce nie jest w centrum galaktyki! W centrum jest Ziemia! 
- co?! Czy ty do szkoły nie chodziłeś? Przecież ten wybitny astronom Mikołaj Kopernik 
udowodnił, że to Słońce jest w centrum galaktyki i wszystkie planety krążą wokół niego. nie 
będzie najmniejszego problemu, aby wykorzystać jego energię. 
I kłócili się do jakiś czas. 
Pewnego dnia , kiedy Wielki Mistrz Blood Mobów rozmyślał, jak przekonać drugie plemię, 
że jego pomysł jest lepszy, przybiegł do niego informator i przekazał mu nowinę, która 
brzmiała tak: 
- Mój panie, król Globów Globów pilnie pragnie sie z tobą widzieć. 
Wielki Mistrz  w obstawie swoich wojsk wyszedł na spotkanie z królem Globów Globów. 
- Witaj! Podobno chciałeś się ze mną widzieć. O co zatem chodzi? - zapytał Wielki Mistrz. 
- chciałbym ci złożyć propozycję rozejmu i prosić o pomoc. 
Wielki Mistrz zastanawiał się przez chwilę. Zgodził się podpisać rozejm i pomóc plemieniu 
Globów Globów. 
Wielki Mistrz zapytał: 
- Skoro mnie prosisz, to ci pomogę, nie biorąc pod uwagę naszych sporów. Lecz jak mam to 
zrobić? 
- Wczoraj w nocy zaatakowali nasza plemię. Wybili połowę moich żołnierzy i kilkunastu 
cywili, powiedzieli, że dzisiaj wrócą, a ja mama naszykować dla nich 200 milionów arenów. 
- To strasznie duża kwota. Zamierzasz im to zapłacić? 
- Jeśli nie uda nam się z nimi wygrać, będę musiał im zapłacić. 
- Jestem ciekaw, kiedy przyjdą po pieniądze? 
- Dziś, za cztery godziny - odpowiedział król Globów Globów. 
Wielki mistrz zebrał wojska i razem ze swoim sojusznikiem ruszyli do miejsca, w którym 
osadzili się Globo Globowie. Gdy dotarli na miejsce, Król zwołał swoich wojowników. był 
gotów, aby oddać życie za plemię. Po chwili w bramach pojawili sie najeźdźcy. Kiedy 
przywódca najeźdźców zobaczył dwie liczne armie, ogarnął go wielki strach, lecz nie poddał 
się i nie uciekł, ale wydał rozkaz ataku. 
Wojska ruszyły na siebie, wojska Blobów Mobów zaatakowały najeźdźców od lewej flanki 
(od lewej strony). Dzięki temu niespodziewanemu posunięciu udało się zmusić wojska 
najeźdźców do kapitulacji, czyli poddania się. Wrogowie zostali puszczeni wolno, a ulice 
zostały oczyszczone z gruzów i barykad. Bobo Mobowie wrócili na swoje terytoria, a władcy 
obu plemion podpisali pakt o połączeniu plemion w jedno i zostali przyjaciółmi. 
 To krótkie opowiadanie potwierdza powiedzenie, że "Prawdziwych przyjaciół 
poznajemy w biedzie" oraz mówi o tym, że nie jest ważne, czy jesteśmy przyjaciółmi, czy 
wrogami prowadzącymi ze sobą spory, to i tak powinniśmy sobie pomagać, bez względu na 
wszystko. 
 


