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MATURN: EL PLANETA DESCONEGUT
Un dimarts en Jaume tornava de l’ escola quan va passar per un quiosc i es va
endur una revista on explicava l’ existència de extraterrestres en altres
planetes. Un cop va arribar a casa es va interessar cada vegada més per aquell
tema i va començar a buscar informació. Llavors va pensar que ell podria ser la
primera persona en descobrir que els extraterrestres existeixen si aconseguia
comunicar-se amb ells.
L’ endemà al arribar a l’escola el primer que va fer va ser explicar- li als seus
companys que volia construir una màquina per poder parlar amb els
extraterrestres. Però els seus amics li van prendre per boig perquè estaven
convençuts de que allò no existia. En Jaume amb més ganes que mai va
decidir seguir endavant i demostrar a la seva colla que ell tenia raó.
Totes les tardes en Jaume es passava l’ estona a les golfes construint la seva
màquina, i cada nit la provava per veure si funcionava. La màquina que va
crear era d’una mida una mica més gran que el palmell de la seva mà. Tenia
una antena molt llarga d’uns trenta centímetres i una pantalla on podia veure
l’ univers. A més tenia un botó que servia per parlar amb els extraterrestres.
Durant moltes nits es ficava al llit decebut perquè en veure que no trobava res
va perdre la il·lusió. De sobte una nit quan ja s’ anava a dormir va escoltar una
veu que deia:
-

Hola, hola! Què hi ha algú? Estem a punt d’ aterrar en un planeta que
mai hem vist!

El Jaume molt eufòric no es podia creure el que estava passant. Va tornar
ràpidament i va contestar als extraterrestres que estaven a la Terra i que
podien aparcar la seva nau al seu jardí. Els extraterrestres molt agraïts van
baixar de la nau i van conèixer al Jaume. Després de parlar una bona estona
tots junts van agafar la nau i van visitar tots els racons del planeta Terra.
Llavors en Jaume es va començar a interessar pel planeta del extraterrestres i
ells van preguntar-li si l’ agradaria passar uns dies al seu planeta, que per cert
es deia Maturn. Però abans en Jaume va preguntar als extraterrestres si podien
anar a buscar uns amics que no creien en aquestes coses i van acceptar sense
cap problema. Quan van anar a picar a casa dels amics i van obrir la porta es
van quedar bocabadats sense creure el que estaven veient: En Jaume
acompanyat d’uns extraterrestres sortint de la seva nau.
El primer que van fer els amics va ser disculpar-se ja que el Jaume tenia raó.
Els extraterrestres van veure que tenien moltes ganes de anar a visitar Maturn i
per això van deixar que pugessin tots plegats a la nau. Quan van tornar en
Jaume i els seus amics van seguir innovant per millorar la màquina i van
aconseguir conèixer a altres extraterrestres de planetes diferents.

