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Cześć!
Mam na imię Marta i napisałam tę książkę, bo fascynują mnie roboty. Anka i Piotrek też interesują się robotyką.
Tylko Jaga, młodsza siostra Piotrka, twierdzi, że roboty są
nudne. Ciekawe, czy zmieni zdanie?
Jeżeli znasz już poprzednie tomy Detektywów z Tajemniczej 5, wiesz, że zadaję w nich różne pytania. Spróbuj odpowiedzieć na wszystkie, ale jeśli któreś okaże się dla Ciebie
za trudne, nic nie szkodzi. Prawidłową odpowiedź zawsze
znajdziesz na początku kolejnego rozdziału.
Miłej zabawy! I do zobaczenia w następnej książce – Zagadce ducha Chopina!

Piotrek nie przestawał mówić o robotach. Ani kiedy jechali do Centrum Nauki Kopernik, ani kiedy tata szukał
miejsca do zaparkowania, ani kiedy szli, a właściwie przemykali się betonowym nadbrzeżem Wisły w zacinającym
śniegu z deszczem.
– One mają napęd pneumatyczny. Nie wiem dokładnie,
co to znaczy. Rozumiem oczywiście, że są na sprężone powietrze. Ale nie wiem, jak działają. Mam nadzieję, że ktoś
nam to wytłumaczy.
Jaga kichnęła.
– Roboty są
nudne – oznajmiła.
– Szkoda, że Sherlock nie mógł dzisiaj
z nami przyjechać.
Z nim byłoby ciekawiej.

– Sama jesteś nudna – zaperzył
się Piotrek. – Roboty są fascynujące. A Sherlock został z mamą,
bo centrum jest ogromne i gdyby
uciekł, moglibyśmy go nigdy nie znaleźć. Skoro tego nie wiesz, to jesteś…
– Dzieci, przestańcie się
kłócić – zwrócił im uwagę tata. Poklepał się po
kieszeni spodni w poszukiwaniu kluczyków od samochodu.
Anka nie brała udziału w rozmowie. Szła obok z rękami
wbitymi w kieszenie, skulona pod naporem wiatru, i kopała
drobne kamyki.
– Jak można powiedzieć, że roboty są nudne?! To przysz
łość ludzkości – perorował Piotrek.

– spytała Jaga.
– Wszyscy ludzie na Ziemi – burknął jej brat.
– A dlaczego roboty to przyszłość ludzi?
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– Wytłumaczę ci, jak będziesz
starsza.
Jagoda zatrzymała się i tupnęła.
– Nienawidzę! – krzyknęła. – Nienawidzę, jak mi mówisz, że coś tam, jak
będę starsza!
– Córeczko, chodź. – Tata teraz klepał się
po kieszeni kurtki. W końcu znalazł kluczyki i zadowolony schował je z powrotem. – Mamy bilety na konkretną godzinę. Jak się
spóźnimy, to nas nie wpuszczą.
– Właśnie, że możemy się spóźnić. Bo
roboty są nudne – upierała się Jaga, ale ruszyła z miejsca.
– Wiesz co? – zapytał tata. – Może akurat te roboty będą ciekawe. Bo idziemy zobaczyć teatr robotyczny, a sztuka będzie
o królewnie.
Jaga czujnie podniosła głowę.
– O królewnie? Naprawdę?
– Naprawdę. O królewnie Krystali,
która nie chciała wyjść za mąż za robota.
Według bajki, którą napisał Stanisław Lem.
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– Królewna miała rację.
Roboty są nudne!
– Ale ona sama była robotem – zauważył tata. – Tak jak
wszyscy w tej bajce.
Jaga otworzyła usta. Nie
wiedziała, co odpowiedzieć.
Ale na odpowiedź i tak nie było czasu, bo właśnie stanęli przed wejściem do
Centrum Kopernika.

– Dobrze, że jesteśmy tak wcześnie – powiedział tata już
w środku, gdy trójka dzieci otrzepywała kurtki i czapki ze
śniegu. – Mam nadzieję, że nie będzie tłumów i wszystko
sobie spokojnie obejrzymy.
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– Teraz jest jeszcze mało ludzi
– potwierdził szatniarz, któremu
chcieli podać okrycia. – Ale sugeruję, żeby państwo skorzystali z tych
szafeczek, o tam. – Pokazał im schowki,
w których można było zamknąć ubrania. – Bo
niedługo zaczną przychodzić wycieczki i wtedy będzie trzeba bardzo długo stać w kolejce do odbioru ubranka.
Tata podziękował za radę i pomógł dzieciom upchnąć
kurtki w jednej z szafek. Znalazł monetę, Jaga wrzuciła ją
do zamka i ruszyli dalej.
Odebrali w kasie zamówione przez internet bilety. Kasjer
trzymał na blacie rozłożoną grzbietem do góry książkę.
– Bajki robotów Lema – zauważył Piotrek.
– No. Genialne! – przytaknął
z entuzjazmem kasjer. Na bluzie
miał plakietkę z imieniem FILIP.
– Też chciałbym umieć tak pisać.
– O, to znaczy, że pan pisze
książki? – zainteresowała się
Anka.
Filip poczerwieniał.
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