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Jest rok 2040 właśnie wsiadamy do naszego promu międzygalaktycznego. Ruszamy   

na Hypertron, planetę odkrytą w 2019 roku. Jest ona 100 000 lat świetlnych za Plutonem. 

Podczas drogi profesor Muczek powiedział, że silnik tego promu to nowa generacja, 

działająca na podstawie rozszczepienia jądra pola magnetycznego. Kiedy dolecieliśmy na 

Hypertron, ja i moja drużyna musieliśmy się przyszykować, wziąć broń i przejść przez 

portal do Makapolis, w którym były zamieszki. Niestety  misja się opóźniła, ponieważ 

mechanizm międzygwiezdnego teleportera się zepsuł. Nie rozdzielał hukoplazmy  z 

Jowisza, która po odpowiednim zdeformowaniu jej pozwala się przenosić między 

galaktykami. Po jakimś czasie wkroczyliśmy do teleportera i w 5 sekund znaleźliśmy się w 

Makapolis. Wyszliśmy z Centrum Kosmicznego i poszliśmy z Katamarami, którzy buntują 

się przeciwko Blumoranom, bo nie podoba im się, że nie mają własnej planety i są 

poniżani. Po długich godzinach negocjacji,  doszliśmy do wniosku, że można umieścić ich 

na planecie łokapów, bo oni dawno wyginęli. Pomogliśmy im skolonizować tę planetę. Po 

misji wróciłem do domu. Po tygodniu wysłano mnie na kolejną, tym razem samotną. 

Miałem zdobyć kamień Soltuga. Pozwoli on nam na zasilenie naszej planety bez użycia 

prądu. Wyruszyłem na Paret, planetę kałamarnic lądowych, odkrytą 4 lata temu. Żeby 

zdobyć ten artefakt, muszę pokonać tatę kałamarnicę. Gdy dotarłem moim blasterem  i 

mieczem z kryształów kopalni Mirga, ruszyłem zabić króla tej planety. Blaster strzelał 

plazmą wytwarzaną przez ten klejnot, a moja druga broń wytwarzała z niej wiązkę lasera. 

Miecz może przeciąć wszystko oprócz takiej samej wiązki. Jak zobaczyłem ojca 

kałamarnic, to chciałem uciekać, wiedziałem, że nie mogłem. Strzelałem. Bestia odbijała 

pociski mackami. Po pewnym czasie zacząłem używać miecza. Odciąłem bestii 5 macek. 

Kiedy to zrobiłem, zobaczyłem piętę achillesową tego stwora. Odciąłem jeszcze trzy macki 

i wbiłem w ten punkt miecz. Po powrocie na Ziemię wziąłem urlop i pojechałem na plażę z 

żoną i dziećmi. Jeździliśmy samochodem po pięknych miastach. Kiedy wróciliśmy z plaży, 

kupiliśmy robota domowego, ponieważ ten stary się zepsuł. Po tych pięknych tygodniach 

wróciłem do pracy  wypoczęty i z nową motywacją. Wysłali mnie i moją drużynę, by 

zgładzić trzy smoki, które demolują całą galaktykę. Ruszyliśmy. Po dotarciu na miejsce  

toczyliśmy ciężką walkę ze smokami. One ziały ogniem i jednocześnie pluły kwasem. Po 

tej misji  powrót był przyjemny, bo wszystko mnie bolało. Moja żona dobrze się mną zajęła. 

Uważam, że praca, którą wykonuję jest ciekawa, bo uwielbiam walczyć z potworami, 

choć niektóre mnie przerażają. Uwielbiam to. 

  


