Cum iti imaginezi ca arata o alta planeta? Ce forme de relief si conditii de
clima are?

Planeta noastra se numeste DARK STAR si este neagra deoarece este facuta numai din petrol si
acumulari de nori cosmici si gaze toxice, acolo pot supravietui doar robotii EV3.Aceasta are cratere albe
in care se afla extraterestrii si var. Acolo poti gasi vulcani cu cacao, mine cu iphone-uri 7 ,cratere si
munti, in acestia se afla ulei toxic rosu pentru toti robotii EV3.
Aceasta are 345 de sateliti artificiali si 5 naturali, din care numele celor mai importanti sateliti sunt:


V.V.VADER;



BOBI;



DARKI;



ALBERTY;



ZUZZY.

Exista doar o harta cu iesirea de pe planeta, aceasta se afla in templul Gigi Grey. Ca sa ajungi la
acesta o sa trebuiasca sa iti iei o harta, care se gaseste intr-un crater roz, este atat de mic incat pe
harta nu se vede. Noi suntem un echipaj mare, dar foarte pregatiti pentru orice.

PRIMUL SATELIT:
V.V.VADER

Satelitul V.V.VADER este un satelit mai special decat toti ceilalti, deoarece el are acest nume pentru ca Darth
Vader a locuit pe el pana a venit James Tiberius.El este un satelit natural. Pe acesta se poate locui doar cu
ajutorul unui tub creat de robotul meserias. Acesta arata cam asa:

AL DOILEA SATELIT,BOBI:

El se numeste asa deoarece pe el a trait cel mai malefic om din lume pe
nume BOBI MALEFFICUSS.El este un satelit natural.Pe acest satelit poti
supravietui doar daca esti malefic.Cei care nu sunt malefici nu pot
supravietui.

AL TREILEA SATELIT,DARKI:

El se numeste DARKI care vine de la DARK(intuneric) si este alb,el este un
satelit natural.El este alb ca sa ii atraga pe toti naivii care vin pe el sis a ii
faca de partea raului.Pe acest acest satelit a trait DARTH VADER.

Satelitul nr. 4,Alberty:

Acest satelit nu are poza pentru ca este cel mai infricosator si aceasta
este o poza a unei harti care se gaseste foarte greu,este intr-un crater
foarte mic roz care nu se vede pe harta,aceasta este doar jumatate de
harta.El este un satelit natural.Daca cineva gaseste aceasta harta si
ajunge in templul Gigi Grey va gasi toate secretele planetei,inclusive
imagini cu ea.Aceasta este legenda hartii:

