Calatoria
Eram pe cale de a decola de pe Pmanat. Urma ca eu si cu echipajul meu sa plecam in
Aventura vieti noastre pe planeta Marte. O planeta cu un relief extraordinar. Acolo se puteau
observa:


Catere de impact;



Vulani;



Vai;



Deserturi.

Iar companionii mei erau gata sa paseasca acolo. Un echipaj curajos care merita toate
aplauzele. Un echipaj care ar face orice in scopul descoperiri unor noi informati legate de
spatiu. Acestia sunt:


Jake Sully (Avatar);



Mark Watney (The Martian);



WALL-E.

Jake era un om care dorea pace si ar fi facut multe ca sa o aduca. Mark era un inginer
fantastic si foarte descurcaret, deasemenea aveacunostinte vaste in multe domenii cum ar fii
botanica. Iar WALL-E era robotul nostru care ne ajuta la:


Curatenie;



Recunoastere;



Si repararea dispozitivelor stricate ajutat fiind de talentatul nostrum inginer
Mark Watney.

Si eu, comandantul navei si al lor, eram intelligent, descurcaret, puternic si foarte
frumos. Numele meu era Matei si acest nume era de onoare la sediul NASA. Eram singurul
echipaj care nu a dat gresi la nici o misiune pana acum si pentru mine era foarte important sa
ramana asa.

Gata totusi
cu prezentarile. Eram in racheta gata sa trecem de atmosfera planetei noastre natala si sa ne
aventuram in spatiul infinit aterizand dupa aceea pe asa zisa Planeta Rosie.Toti erau la
locurile lor cu centurile stranse tare. Motoarele erau pornite si nuaratoarea inversa a fost
initiata. Eram cu totul gata de decolare. Fumul taznise din motoare si pe masura ce

combustibilul ardea noi ne inaltam tot mai sus. Peisajul era mirific. Se puteau observa atat de
multe. Ma pierdeam in turcoazul oceanului ce imi trezea atatea amintiri din copilaria mea
frumoasa cand ma plimbam alaturi de ceidragi pe mal. Cand imi construiam castele de nisi si
imi petreceam clipele frumoase ale vitii cu prietenii mei dragi care mi-au ramas prieteni pana
in ziua de astazi. Acele momente pentru care as da orice sa le mai petrec o singura data. Si
intre timpce WALL-E ne alina pe mine si pe prietenii mei cu cate o ceasca de ceai, sufletu-mi
plangea cu lacrimi de cristal.

Iesisem din orbita si ne indreptam spre Marte. Mark verifica nava cu ajutorul lui
WALL-E, iar Jake inspecta inprejurimle. Ne indreptam spre a patra planeta a sistemului solar
acesta fiind:


Mercur;



Venus;



Pamant;



Marte;



Jupiter;



Saturn;



Uranus;



Neptun;

Dupa cum multi stiti probabil, Pluto nu mai este considerat o planeta din cauza
marimi sale mici astfel, in loc de 9 planete sunt doar 8.
Ne apropiam de atmosfera subtire a planetei si eram gata saa terizam. Atmosfera
acesteia arata cam asa:

Aterizarea a fost initiata, iar noi coboram usor peplaneta unde am avut prima misiune
alaturi de bunul meu echipaj. Nu se schimbase aproape nimic.Craterele erau la locul lor.Vaile
la fel. Totul era neschimbat.
Misiunea a fost indeplinita. In ciuda gandirii savantilor de la sediul NASA, ajunsesem
in timp record peMarte.

