
Walka z nudą 
 
 

śyli dawniej dwaj bracia wynalazcy. Byli znani na całej Planecie Dalenia ze swojej 
mądrości i sprytu. Ich wynalazki były doskonałe i ułatwiały Daleończykom Ŝycie.  

Daleończycy uwielbiali się bawić. Często grali w róŜne gry, lecz sami nie potrafili wymyślić 
Ŝadnej. W końcu wszystkie zabawy im się znudziły. 

Bracia za wszelką cenę chcieli zapobiec nudzie, wymyślili wi ęc komputery i rozdali 
mieszkańcom Daleonii. Wszyscy bardzo się ucieszyli, lecz kilka lat później Daleończykom znudziło 
się grać ciągle w te same gry komputerowe. Bracia chcieli znaleźć rozwiązanie tego problemu. 

Pewnego dnia dotarł do Daleoni stary mędrzec,  opowiadał On  wiele dziwnych, ciekawych 
historii. Stało się tak, Ŝe Bracia spotkali mędrca i opowiedzieli mu o problemie, który zawisł nad całą 
planetą. Po wysłuchaniu relacji mędrzec pokiwał głową, zastanowił się i rzekł: 

- Na odległej, bardzo małej, skutej lodem planecie Ŝyje w jasnej jaskini Internet. Gdyby 
udałoby wam się dotrzeć do niego i namówić do wejścia do komputera, zapewniłby on rozrywki 
kaŜdemu z was. Jest bowiem w Internecie milion małych komórek, a kaŜda z nich zawiera około 
dziesięciu stron internetowych. Ich liczba zwiększa się, poniewaŜ tworzą je mieszkańcy planety 
Wirtulenia. Mieszkańcy tej planety znaleźli inny Internet, który zabrali na swoją planetę. JeŜeli 
znajdziecie Internet i przywieziecie ze sobą na Daleonię, wszyscy będą zadowoleni. Jednak uwaŜajcie, 
podobno Internet jest groźny, wielu juŜ próbowało go znaleźć, lecz do tej pory Ŝaden z tych śmiałków 
nie powrócił. śegnajcie i uwaŜajcie na siebie! – zakończył mędrzec i poszedł dalej. 

Ucieszyli się Bracia, Ŝe mogą pomóc wszystkim Daleończykom i bezzwłocznie udali się na 
poszukiwanie małej planety, o której mówił mędrzec. Szukali jej pięć lat. W końcu ją znaleźli i 
wylądowali na jej lodowej powierzchni. Zaraz teŜ ruszyli na poszukiwanie jasnej jaskini, w której 
prawdopodobnie mieszkało rozwiązanie problemu nudy na Daleoni. 

 
Przemierzyli prawie całą małą planetę i nie znaleźli wspomnianej przez mędrca jaskini. 

śadne znaki nie zdradzały obecności jakiejś istoty. 
Trochę zdziwieni i załamani Bracia postanowili, Ŝe za chwilę opuszczą planetę,  nagle coś 
zatrzeszczało, lód wokoło nich  zaczął pękać i zapadł się zabierając Braci ze sobą w ciemność. Długo 
spadali, aŜ w końcu uderzyli cięŜko w kamienną podłogę. Upadek wywołał głośne echo. 

Bracia wstali i rozglądnęli się. Spowiła ich ciemność. W końcu nie widząc innego wyjścia 
ruszyli przed siebie. Wędrowali długo, a im dalej szli, tym jaśniej robiło się wokół nich. Otuchy 
dodawała Braciom świadomość, Ŝe mogą dojść do jaskini Internetu. 

Nagle, zupełnie niespodziewanie, znaleźli się w ogromnej jaskini.  
Znajdowały się  tam róŜne przedmioty, które kaŜdy z nas mógłby sobie wyobrazić. Było tu wszystko: 
od chusteczek i serwetek, przez radia, do statków. Bracia przeszukali jaskinię, lecz nigdzie nie znaleźli 
Internetu. W końcu dojrzeli korytarz, był inny od tego, którym przyszli. Ruszyli w jego kierunku 
potykając się o rozmaite rzeczy. Korytarz ten okazał się jaśniejszy od wcześniejszych pomieszczeń. 
MoŜna było zobaczyć jego koniec stojąc w wielkie jaskini. Jeszcze raz Bracia uwierzyli, Ŝe jednak 
odnajdą Internet i pomogą Daleończykom.  

Bracia ruszyli korytarzem. Po minucie znaleźli się u wylotu tunelu. Ujrzeli rozświetloną 
jaskinię i z zaciekawieniem rozejrzeli się po niej. Z jednej strony porozrzucane było wiele dziwnych 
przedmiotów, natomiast z drugiej był Internet. Miał on kształt wielkiej, świetlistej, latającej kuli. 
Braciom zdawało się, Ŝe w jego środku szaleje burza. Internet zdziwił się przyjściem braci, poniewaŜ 
w Internecie, czyli w sobie, nie znalazł o tym ani jednej wzmianki. Bracia równieŜ byli zaskoczeni, 
dlatego wszyscy zebrani w tej świetlistej jaskini milczeli i przyglądali się sobie. Potem Internet 
otrząsnął się z zadumy i zapytał: 

- Kim jesteście i po co przybywacie? 
- Jesteśmy wynalazcami i przedstawicielami planety Daleonia. Przyjechaliśmy by prosić 

cię abyśmy mogli z Ciebie korzystać na naszej planecie, poniewaŜ Daleończycy 
straszliwie się nudzą. – odpowiedzieli po chwili Bracia. 



- Nic z tego, nie dam się tak łatwo wykorzystać! – odkrzyknął z gniewem Internet, po 
czym wypchał braci na korytarz i zamknął za nimi mocne kamienne drzwi. 

Bracia byli za bardzo zdezorientowani by cokolwiek na to poradzić. Po dłuŜszej naradzie 
postanowili w jakiś sposób zamknąć Internet w komputerze. Przez resztę dnia konstruowali w wielkiej 
jaskini rzeczy, które miały im pomóc w realizacji planu. 

Następnego dnia Bracia postanowili zaatakować. Spróbowali wywaŜyć kamienne drzwi 
taranem zrobionym z lufy armaty. Uderzyli pierwszy raz. Drzwi uchyliły się trochę. Po drugim 
mocniejszym ciosie ustąpiły. Następnie Bracia weszli z przenośnym komputerem, chcąc złapać do 
niego Internet. Internet został uprzedzony o ataku, usłyszał pierwszą próbę wywaŜenia drzwi i 
przygotował się. Po wejściu Braci, rzucił na komputer wirusy,  miał  ich w sobie wiele, które 
unieszkodliwiły i wyłączyły komputer. Następnie Internet zaczął rzucać w Braci wirusami. Bracia 
uciekli. 

Daleończycy mają jedną waŜną cechę, nie poddają się łatwo. Bracia postanowili spróbować 
raz jeszcze schwytać Internet. Tym razem postanowili zastosować pułapkę. 

Następnego dnia wszystko było gotowe. Bracia uzupełnili zapas sił jedząc indyka, którego 
schwytali  w wielkiej jaskini. 

Bracia wymyślili jak zwabić Internet. Zbudowali specjalne urządzenie, które wysyłało 
specjalne impulsy. Impulsy miały dotrzeć do Internetu i zwabić go. Bracia postawili urządzenie na 
korytarzu przed jaskinią Internetu i uruchomili je. 

Internet poczuł wysłane impulsy i podąŜył w kierunku ich źródła, omamiony specjalnymi 
wirusami, zawartymi w impulsach. ZbliŜył się do urządzenia nie dostrzegając Braci, ukrytych w 
cieniu. Gdy Internet był bardzo blisko, Bracia uruchomili mechanizm, który zarzucił sieć na Internet. 
Sieć była zrobiona z kabli podłączonych do komputera. Sieć oplotła Internet, który przez kable został 
przeniesiony i uwięziony w komputerze, wówczas  Bracia szybko go  wyłączyli. 

  Bracia zabrali Internet i wrócili na Daleonie, podłączyli wszystkie komputery 
Daleończyków do głównego komputera, w którym uwięziony został Internet. Od tego dnia 
Daleończycy z radością korzystali z Internetu, a nuda nie zagościła na Daleonii przez długi okres 
czasu. 
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