Tema 6: Daca oamenii ar intalni o specie extraterestra, cum ar arata?
Am putea sa comunicam?
Cum?

In a 457-a zi terestra de la
lansarea pe orbita lui Marte a
satelitului artificial Z3X2432R5, camera de luat
vederi a acestuia a transmis
imagini surprinzatoare cu 12
creaturi deosebite.


Descriere:Ei aratau
foarte
ciudat
pentru
pamanteni! Aveau un cap
cu 6 ochi. Aveau o
singura
ureche
in
crestetul capului. Aveau
doua guri si un nas
miscator. Gurile erau asezate unde la oameni este nasul. Iar nasul era miscator pentru
ca putea sa se miste in orice parte voiau sa miroasa. Aveau un gat , 2 umeri, dar aveau
4 maini si 4 brate. Aveau 3 picioare folosite pentru stabilitate. La fiecare picior aveau
3 degete. La fiecare mana aveau 2 degete. Iar ei aveau pielea verde. Pielea acestor
fiinte este extrem de neteda, dar in acelasitimp foarte rezistenta facandu-i capabili sa
traiasca aproape in orice mediu.



-

Denumire:

data de pamanteni = Martzieni;
transmisa de ei = Migratzonieni


Modalitatea de deplasare: teleportare – se pot teleporta in orice loc pe care il
vad, inclusiv de pe o planeta pe alta daca aceasta este in raza lor vizuala. Deplasarea
este instantanee, viteza fiind mult peste viteza luminii



Origine: Necunoscuta



Localizare: Primii indivizi au plecat de pe planeta de origine si s-au raspandit
acum in tot universul. Pe marte au ajuns 12 indivizi.



Etape de viata: 4 - Indivizii din aceasta specie sunt de sex neutru si sunt identici
din toate punctele de vedere. Reproducere: Dupa implinirea a 20 de ani, respectiv 40
de ani(terestrii), la prima teleportare initiata, un individ migratzonian se
materializeaza in locul de destinatie multiplicat in 2 exemplare identice, cel nou
avand varsta = 0 ani. Dupa implinirea a 50 de ani (terestri), la prima teleportare
initiata migratzonianul nu se mai materializeaza nicaieri.



Energie si modalitate de hranire: Pielea migratzonienilor are proprietatea de a
absorbi energia radiatiilor cosmice si a o depozita in organele interne (un fel de baterii
biologice). Aceasta este folosita pentru deplasare, pentru reproducere si pentru
producerea hranei. Hrana este materializata, prin aproximativ acelasi proces ca
teleportarea in mana migratzonianului. Are aspectul si continutul asemanatoare
cristalelor. Acesta o introduce in gura si o inghite dupa care este transformata intern
in energie necesara pentru comunicare si celelalte functii ale corpului.



Modalitate de comunicare:

Intre ei: telegandureala – asemanatoare cu telepatia dar bazata tot pe procesul de
teleportare.
Cu alte specii din univers (inclusiv pamantenii): prin teleportarea de imagini si sunete
pe ecranele aparatelor sau chiar pe orice alta suprafata pe care pot teleporta lumina
(hartie, pereti…).

Nu au corzi vocale dar prin miscari ale buzelor pot produce diverse sunete folosite la
exprimarea emotiilor (tristete, bucurie…).
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