
 
Să începem aventura! 
 

Prima poveste din Robolandia : 
 
Va fi odată nu departe de acest culoar de timp, doar cât faci un salt de furnică bionică în afara 
timpului pământean, o lume foarte colorată, mereu fluidă și schimbătoare. Acolo orice gând îl 
arunci cu putere în univers îl  poți transforma în realitate, sau într-o mică planetă dacă vrei. Lumea 
aceasta se numește Robolandia. Această lume face parte dintr-o galaxie îndepărtată  și este locuită 
de foarte mulți morfoboți. Nu știți ce sunt morfoboții? Păi vă lămuresc eu imediat. Morfoboții sunt 
ființe cuboide colorate, care se pot transforma în orice își doresc ei și au tot timpul chef de joacă. De 
fapt cu asta se hrănesc. Cu joacă. Foarte tare! Așa am zis și eu când am aterizat din întâmplare 
într-o clipă rătăcită din viitor. Să te hrănești cu joacă! Minunat! Și de atunci îmi tot vizitez prietenii 
morfoboți. Dar cel mai mult mi-a plăcut de micuțul Qubit, un morfobot care poate să se deplaseze 
cu viteza luminii și care este foarte glumeț. Mă face mereu să râd. 

 Într-o dimineață, când amestecam adormit în bolul meu cu cereale, am simțit că mă gâdilă 
ceva în buzunar. Mă gândeam că hamsterică s-a cuibărit acolo în buzunarul pantalonilor și acum s-a 
trezit. Dar ce să vezi! Când bag mâna în buzunar îl găsesc pe bunul meu prieten Qubit.  

 
Copilul - Hei, ce faci aici? Cum ai ajuns pe Pământ? 
Qubit - Cu puterea gândului! Nu știi că noi morfoboții putem face cu ușurință orice  
                          călătorie stelară? 
Copilul - Da, așa este. Voi sunteți fantastici! Dar ce mic te-ai făcut! 
Qubit - Surpriză! Am vrut să încap în buzunarul tău! 
Copilul - Bravo, frumoasă surpriză!  
Qubit - Hai, grăbește-te! Nu avem prea mult timp la dispoziție.  

   Adică tu nu ai prea mult timp la dispoziție. 
Copilul - Ei, ce vrei să spui? 
Qubit - Eu pot călători prin univers oricât timp doresc!  
                          Eu nu cresc, nu mă transform decât dacă vreau și în ce vreau.  

  Tu însă, dacă rămâi cu mine prea mult timp prin spațiul intergalactic  
   o să crești și ce s-o mai lungim atâta o să te caute părinții peste tot. 

Copilul -  Asta da, așa este! Păi să văd biletul de îmbarcare atunci!  
Qubit - Poftim? Ce bilet? N-am așa ceva! 
Copilul - Am glumit! Nu mă gândeam că mergem cu tramvaiul prin univers. 
Qubit - Da, sigur, cu tramvaiul! Chiar mă faci să râd.  

  Da nu uita te rog să te schimbi. Este frumoasă pijamaua ta, dar nu cred că 
ar fi potrivită pentru ce ne așteaptă. 

Copilul - O, da, cu siguranță! Numai puțin să mă aștepți te rog.  
  Mai trebuie să mă spăl și pe dinți. 

Qubit - Hai odată, că îmbătrânește Galaxia până te pregătești tu. Uite ce îți propun: 
 închide ochii și gândește-te cu forță cum te speli, cum te îmbraci și eu am să 
accelerez totul cu forța minții mele. 

 Copilul - O, ce tare! Sunt deja gata! Mi-ai fi de mare ajutor la teme, prietene!  
 
Cei doi amici râd zgomotos în timp ce se îndreaptă spre mijlocul camerei cu jucării. 
 
Qubit - Pregătește-te să descoperi o nouă lume!  
 
*** 



Dragii mei, pentru a continua povestea noastră voi trebuie să vă imaginați și să 
construiți lumea în care cei doi prieteni urmează să ajungă. 
 
Robotino vă roagă să : 
 

1. Construiți așa cum vă imaginați voi morfobotul Qubit  
2. Descrieți și construiți lumea în care  ajung cei doi prieteni,Qubit  și Copilul 
3. Dați un nume copilului. 

 
Abia aștept să văd în ce lume fantastică vom călători. 

Mult succes creatorilor  exploratori ! 
 

 


