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Ella închise trusa de scule �i zâmbi.

În fa�a ei se afla un glob p�mântesc, dar nu 

era unul obi�nuit. Ella îl colorase în culori fosfo-

rescente �i pe toat� suprafa�a lui desenase cu 

marker negru inven�ii fantastice: o prim�rie cu 

aripi, un elicopter din vafe �i o discotec� OZN.

Acum nu-i mai r�m�sese decât s� fac� globul 

p�mântesc s� se roteasc� singur.

Ella îl scutur� înceti�or �i sim�i cei doi magne�i 

pe care îi montase în interior.

Globul 
pAmântesc

Capitolu
l 1
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Apoi verific� motora�ul pe care îl fixase în 

suportul globului. Dac� f�cuse totul ca la carte, 

globul p�mântesc trebuia s� se roteasc� odat� 

ap�sat micu�ul comutator. Întocmai ca o planet� 

adev�rat� din spa�iul cosmic.

Era cea mai cool ma�in�rie pe care o 

construise vreodat�. �i Ella construise foarte 

multe. Ella era ceea ce se nume�te o me�teri��. 

Îi pl�cea s� dezmembreze lucruri �i s� le fac� �i 

mai grozave decât înainte.
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Trepidând de emo�ie, î�i puse degetul pe 

întrerup�tor.

Apoi ap�s�. �AC!

Motorul porni �i globul începu s� se 

învârteasc� exact ca un carusel.

Dar apoi, brusc, începu s� lumineze.

„Hm, ce ciudat“, se gândi Ella. Înc� nu 

apucase s� monteze niciun bec în el.

Globul se învârtea din ce în ce mai repede �i 

lumina din ce în ce mai tare.EDITURA P
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Vântul îi ciufulea p�rul.

Ella privi în jos �i z�ri un ocean imens �i ni�te 

lumini sclipitoare.

Î�i întinse mâinile �i picioarele, încercând s� 

controleze direc�ia c�derii, a�a cum v�zuse c� 

fac para�uti�tii la televizor.

Deodat� z�ri sub ea ceva ce sem�na cu un 

balon mare �i turtit.

Oare s� fi fost un dirijabil?

Putea fi salvarea ei!
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Închise ochii �i se izbi de balon. Se prinse de 

el cât putu de bine, dar tot continua s� alunece 

pe suprafa�a lui.

Apoi, brusc, se opri.

Un picior i se ag��ase de o frânghie, �i r�mase 

atârnat� cu capul în jos.

Ella se ciupi ca s� vad� c� e în via��. Era! 

Inima îi b�tea ca o pas�re în colivie. Privi în sus 

ca s�-�i verifice �i restul corpului.

Era întreag�.

Apoi auzi o voce care venea de sub ea:

— Ce cau�i acolo?
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