


Kub a Boul boli poslaní do vesmíru hneď potom, 
ako ich vyrobili. Títo dvaja roboti veľmi túžili nájsť 
planétu, na ktorej ich ľudia stvorili.

No bez ohľadu na to, koľko galaxií navštívili, unikajúc 
čiernym dieram, rojom meteoritov a rozžeraveným 
hviezdam, nemohli nič nájsť.



Zrazu ich riadiaci panel začne blikať.

„Konečne! Radar ukazuje, že sa 
blížime k planéte Dymen.“

Boul zvýskne od radosti, keď cez okno uvidí 
planétu obklopenú zvláštnym, tmavým mrakom. 

Roboti sa nevedia dočkať, kedy opustia loď. 
Vystrelia pristávacie rakety.



Keď vystúpia, nedokážu určiť, 
ktorým smerom sa vybrať! 

Je tma ako uprostred noci, všetko je 
špinavé a pokryté popolom.  

Komíny fabrík chrlia 
husté mraky dymu. 
Nespočetné vozidlá vypúšťajú 
toxické plyny.

„Rýchlo preč, kým znečistenie neupchá naše 
obvody,“ povie Boul.

Vrátia sa na svoju kozmickú loď.

„Moja obrazovka je celá rozmazaná! 
A pália ma senzory,“ narieka Kub.



Cestujú ďalej, preletia popri kométe a okolo 
asteroidu. 

„Píp! Píp! Píp!“ hlási Boulov riadiaci 
panel. „Blížime sa k planéte Potop.“ 

Kub sa pozrie z okna. Teraz už určite našli tú správnu! 
„Ale kde pristaneme?“ obáva sa Boul.

Nie je tam žiadna pevnina ani ľadovec! Zdá 
sa, že na tejto planéte pokrytej oceánom sa 
všetko roztopilo.

Letia teda preč.



V ďalšej galaxii na nich čaká nový objav. 
Je to planéta Žiara, ktorá vyzerá byť veľmi 
slnečná.„Mmmm, dokonalé miesto na opaľovanie 
mojich tlačidiel pri azúrovo modrom mori!“ 
Kub sa zasníva.

„Nezabudni použiť opaľovací krém s 
maximálnou ochranou!“ smeje sa Boul. Nemôžu však 
ani vyjsť z lode, pretože horúčava je taká silná, 
že kovový plášť rakety začína mäknúť. 

Zem je popraskaná a všade sa rozprestiera púšť. 
Slnko všetko spálilo.

„Nevidím žiadne stromy 
ani tieň, a dokonca 
ani modré more. 
Poďme odtiaľto preč, 
kým sa neprehrejeme,“ 
hovorí Kub.



Fujka, ďalšia planéta, tiež nie je prívetivá. Je taká 
pokrytá odpadkami, plastovými taškami a troskami, 
že ani nie je kde pristáť. 

Nízke kopce smetí vydávajú príšerný zápach.
„Ktovie, či na týchto planétach vôbec niekedy 
žili ľudia. Alebo skôr na tom, čo z nich zostalo,“ 
premýšľa zúfalo Kub.

Boul zrazu namieri svoju anténu smerom k modrej 
guli, ktorá sa objavila za oknom kozmickej lode. 
„Pozri, myslím, že táto sa ešte dá zachrániť.“

Dvaja roboti sa opatrne vznášajú nad
ľadovcami, lesmi, mestami a morami. Dokonca 
zbadajú zvieratá.

„To je krása!“ Boul a Kub šepkajú.
Rozhodnú sa pristáť s raketou v nádhernej
zelenej záhrade. Na dvore malé dievčatko 
raňajkuje cereálie.

„Musíme ju varovať!“ pomyslia si naraz 
obaja roboti.



Čo myslíš, aké posolstvo chcú Kub a Boul 
odovzdať malému dievčatku? 

Je na tebe, aby  si tento príbeh dokončil. 

Uvidíme sa zajtra pri raňajkách! Teraz sa však
dobre vyspi a nech sa ti sníva o padajúcich 
hviezdach, cestách vesmírom a kozmických lodiach.




