Mip i Map przemierzali kosmos, od kiedy tylko
sięgali pamięcią – swoją rodzimą planetę opuścili
wkrótce po tym, jak zostali zbudowani.
Od tego czasu minęło wiele lat, a dwójka robotów
postanowiła odnaleźć ludzi, którzy ich stworzyli.
Teraz przeczesują galaktyki w poszukiwaniu
swojego domu, unikając po drodze czarnych dziur,
deszczy meteorytów i wybuchających gwiazd.

Do tej pory nie dopisywało im szczęście, ale nagle
na tablicy przyrządów ich statku rozświetlił się ekran,
sygnalizując ważny komunikat.
– Zobacz, Map! – wykrzyknął Mip – według naszego
komputera pokładowego nareszcie zbliżamy się do
planety Pylina.
Map z radością wyjrzał przez okno, a jego oczom
ukazała się planeta spowita dziwnymi ciemnymi
chmurami. Mimo to roboty nie mogły się doczekać,
aż postawią na niej stopy i czym prędzej zaczęły
przygotowywać się do lądowania.

Na powierzchni planety czekała ich
niemiła niespodzianka.
Było bardzo ciemno, jakby ktoś zasłonił
słońce. Wszystko było też brudne
i spowite grubą warstwą popiołu.

Dookoła piętrzyły się
fabryczne kominy wypluwające
gęste kłęby dymu i panował
niewyobrażalny harmider,
ponieważ wszędzie ciągnęły
się sznury pojazdów emitujących toksyczne opary.

Nic nie widzę przez ten brud
– powiedział Mip – a do tego zaczynają
mnie piec kontrolki.
Odlatujmy, zanim zanieczyszczenia
całkowicie zatkają nam wentylatory –
stwierdził Map.

Oba roboty wróciły na pokład swojego statku.

Kontynuując swoje poszukiwania, odkrywcy kosmosu
omal nie zderzyli się z kometą, a następnie z ogromnym asteroidem.
„Bip-bip!” – odezwał się komputer pokładowy
– zbliżamy się do planety Bulgot.
Czyżbyśmy wreszcie znaleźli nasz dom? – powiedział
Mip, z nadzieją wyglądając przez okno.
Ale gdzie wylądujemy? – zmartwił się Map.
Okazało się, że nie mogą znaleźć ani skrawka lądu,
ani kawałka lodu!
Stopiony lód zamienił się w wielki ocean, przez co cała
planeta znalazła się pod wodą.
Roboty musiały lecieć dalej.

W następnej galaktyce znaleźli planetę Pustolina,
która była skąpana w blasku słońca.
– Wygląda obiecująco! Rozłożę się nad lazurowym
morzem i opalę sobie obudowę! – podekscytował się Mip.
– Pamiętaj, aby posmarować się supersilnym kremem
przeciwsłonecznym! – powiedział wesoło Map.
Jednak na powierzchni planety było tak gorąco,
że roboty nie mogły nawet opuścić statku.
Metal, z którego zrobiony był ich pojazd, zaczął
mięknąć od ciepła. Wokół rozciągała się pustynia
popękanej ziemi, a słońce dawno spaliło na wiór
wszystko, co spalić się mogło.
Nie ma tu drzew ani
cienia. Nie widzę też
żadnych mórz.
Wynośmy się stąd,
zanim się przegrzejemy
– powiedział Mip.

Kolejna planeta, Fujec, również nie wyglądała zbyt
zachęcająco. Wszędzie piętrzyły się góry śmieci,
plastikowych toreb i gruzu. Roboty próbowały znaleźć
kawałek czystej i równej ziemi, na której mogłyby
wylądować, ale bezskutecznie. Wszędzie panował
niewyobrażalny smród.
– Czy ludzie żyli kiedyś na tych planetach?
Co się z nimi stało?
Obydwa roboty ostrożnie okrążyły niebieską planetę,
zachwycając się czapami lodu, lasami, miastami i oceanami. Widziały nawet zwierzęta.
– Jakie to wszystko jest piękne! – zaszeptali Mip i Map
z zachwytem.

Roboty wylądowały rakietą w bujnym
zielonym ogrodzie. Na tarasie domu
siedziała mała dziewczynka, jedząc płatki
na śniadanie.
– Musimy ją ostrzec! – postanowili
natychmiast.

Jak myślisz, jakie ostrzeżenie przekażą
Mip i Map małej dziewczynce?
To do Ciebie należy dokończenie tej historii.
Do zobaczenia jutro przy śniadaniu!
Baw się dobrze i śnij o spadających
gwiazdach, kosmicznych podróżach
i rakietach.

Więcej niedokończonych opowieści znajdziesz przy paczkach
płatków Nesquik oraz na stronie nestle-cereals.com/pl

Nawiedzony zamek

Smok inny niż wszystkie

Przeczytaj dzieciom niedokończone opowieści
na dobranoc, a po dobrze przespanej nocy
z pewnością podzielą się z Tobą swoimi pomysłami
na zakończenia usłyszanych opowieści.
Ich wyobraźnia z pewnością Cię zachwyci!
Przekonaj się, że odrobina kreatywności
o poranku połączona z dobrym śniadaniem potrafi
zainspirować dzieci i przygotować je na resztę dnia.

