
Uratowałam świat 

Pewnego majowego dnia 2021 roku , gdy wróciłam ze szkoły wszystko wydawało się 

niebieskie. Pomyślałam, że po prostu jestem zmęczona wiec położyłam się do łóżka. 

Potem stało się coś dziwnego. Zaczęłam latać i nim się obejrzałam wyleciałam z 

domu i poleciałam na księżyc. Zastałam tam konstruktora Trurla, który pracował nad 

swoją maszyną. 

 Okazało się, że to właśnie ta maszyna mnie sprowadziła, gdyż umiała ona robić 

rzeczy tylko na literę n, a ja jestem NELA. Trurl uznał, że skoro tu jestem to muszę 

mieć jakieś zdolności i mogę pomóc. Przyznałam się panu konstruktorowi, że mam 

dopiero osiem lat i nie wiem co mogłabym zrobić. Trurl wyjaśnił mi, że maszyna 

powoli powoduje katastrofę. Cały świat zaczyna znikać. Pozostają tylko rzeczy na 

literę n. Właśnie dlatego wszystko w moim domu było niebieskie, bo inne kolory już 

zniknęły. 

Chwilę później stałam ze śrubokrętem i zastanawiałam się co zrobić. Wtedy pojawił 

się Klaupaucjusz, który również pracował nad naprawą maszyny. Był bardzo niemiły 

i uznał, że ja się nie przydam i nic nie naprawię. Gdy tylko skończył mówić to zniknął. 

Konstruktora Trurla też nie było i nagle księżyc wyparował. Zostało samo niebo, ale 

ja potrafiłam latać, więc chwyciłam maszynę i poleciałam szukać Trurla.  

Maszyna nagle odezwała się i powiedziała, że go nie znajdę, bo on nie jest na literę 

n. Był jednak sposób, aby wszystko naprawić i uratować świat, który już w 

większości zniknął. Miałam ułożyć piosenkę i ją zaśpiewać. Oczywiście mogłam 

używać tylko wyrazów na literę n. To było bardzo łatwe zadanie, bo ja pięknie 

śpiewałam. 

,,Nastała noc, niebieska noc, niefajna noc, nagle nicość, nagle nowa noc”. 

To wystarczyło, wszystko wróciło, a maszyna zamieniła się w tysiąc motylków. Świat 

był znowu kolorowy i wszyscy byli uśmiechnięci. Byłam bardzo dumna z siebie i już 

miałam przyjąć nagrodę od króla, gdy nagle się……………obudziłam. 

To był tylko sen! 
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