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T, estoaseLE

Ella ateriz� pe ceva moale.

Se ridic� n�ucit� �i privi în jur. Peste tot era 

numai nisip. Se a� a într-un de�ert. Soarele ardea 

cu putere �i pe cer nu era niciun nor.

Dintr-odat�, z�ri o umbr� care se îndrepta 

c�tre ea. O �estoas� venea agale. �i înc� una. �i 

înc� una.

Ella se ridic�. De�ertul era plin de �estoase! 

Nu mai v�zuse niciodat� a�a ceva. Dar apoi î�i 

aduse aminte c� nimic nu era normal pe acel 

glob p�mântesc.EDITURA P
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Sim�i c� o apuc� cineva de pantaloni. 

O �estoas� tocmai voia s� o mu�te de picior!

— Nu! strig� Ella.

Î�i trase piciorul �i porni la drum.

Era înconjurat� de �estoase. Veneau din ce în 

ce mai multe. Ella înainta cu pa�i �ov�itori prin 

dunele de nisip. C�dea, dar se ridica rapid în 

picioare.

Ce fel de loc mai era �i �sta? Aterizase în 

mijlocul unui de�ert plin de �estoase înfometate? 

�i Felix pe unde era?

Ceva explod� lâng� ea, �i Ella s�ri într-o 

parte.
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Când î�i reveni, z�ri o �estoas� care se zb�tea 

s� ias� din nisip. Apoi feti�a auzi ni�te zgomote 

ciudate deasupra ei �i se uit� în sus.

Tres�ri.

�i mai multe �estoase c�deau din cer. Puteau s� 

ajung� la ea dintr-o clip� într-alta. Trebuia s� se 

ad�posteasc� undeva!

— Aici! strig� o voce cunoscut�.EDITURA P
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Ella se întoarse �i z�ri dirijabilul lui Felix 

pr�bu�it în nisip la mic� dep�rtare de ea. Fugi 

într-acolo. Dirijabilul era stricat. Balonul imens, 

complet dezum� at, ar�ta ca o p�tur� mototolit� 

a�ternut� pe nisip. Dou� �estoase molf�iau de zor 

din el.

Felix îi f�cu semn cu mâna de sub cabina de 

comand�.EDITURA P
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— Vino aici repede, înainte s�-�i cad� una în 

cap! strig� el.

Înc� o �estoas� vâjâi prin aer �i c�zu aproape 

de Ella.

Fata î�i acoperi capul cu mâinile �i se vârî sub 

cabin�, lâng� Felix.

R�maser� acolo în timp ce în jurul lor ploua 

cu �estoase.

— La � ecare zece minute se abate un nou 

val, spuse el uitându-se pe ceas.

— De unde vin? întreb� Ella.

— Habar n-am, r�spunse Felix dând din 

umeri. Asta trebuie s� a� �m. De-aia am 

ap�sat pe butonul de alarm�.

— Ai plecat s� explorezi? întreb� 

Ella.

— Da, îi r�spunse Felix. Noi am 

plecat s� explor�m! Doar suntem 

Clubul Exploratorilor, nu?

— A�a e! încuviin�� Ella �i 

se trase �i mai mult în interiorul 

cabinei.EDITURA P
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