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— Fura]i. Umanoidului.  
Telecomanda. Trebuie.  
Cealalt\. Jum\tate.  
Deschidem.  
Poarta, s-a auzit vocea  
metalic\ a [efului robo]eilor. 
Numele lui era Sigma8. 

Atunci, Tim a rupt-o la fug\.
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Un prieten în nevoie 

Dup\ un timp, Tim s-a oprit din alergat. 
Era complet epuizat.
Trebuia s\-[i doboare inamicul!

Dar telecomanda  
se stricase.
Nu mai lumina deloc! 

Cum se va întoarce el 
acas\ acum? 
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— Eu. Distrag. Aten]ia. Tu. Ia.  
Deschiz\tor, a strigat Beta.

Apoi l-a catapultat pe Tim 
– care a zburat prin aer 
descriind un frumos arc 
de cerc – exact în direc]ia 
robotului Sigma8. 



Acesta nu a reu[it decât mult  
prea târziu s\-[i dea seama  
de planurile celor doi.  
A[a c\ Tim l-a lovit  
exact când nu se a[tepta. 

Sigma8 s-a pr\bu[it  
pe muntele de zgur\.  
Tim ajunsese deja la gâtul lui.
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Dar pe cer erau  
doar nori întuneca]i  
[i amenin]\tori.  
{i fulgere mari.

— O, nu! Vine o furtun\! a strigat, 
disperat, Tim.



— Ai. Grij\.  
Furtuna. Periculoas\. Pentru. Tine,  
a spus Beta cu o voce sfâr[it\.

{i, dintr-odat\, Tim [i-a amintit 
cuvintele bunicului s\u.
„Orice poate fi reparat dac\  
ai unealta potrivit\!“.
Acum [tia ce are de f\cut. 
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„Trebuie s\ ascund  
undeva Deschiz\torul,  
s\ nu-l g\seasc\. Dar  
unde o fi cel mai  
potrivit loc pentru asta?“,  
s-a întrebat Tim.

A pornit cu pa[i mari  
spre camera lui.



— Trebuie s\ vorbesc urgent cu Beta!
Zilele trecute, Tim încercase  
s\ deschid\ Poarta.

— S\ sper\m c\ acum  
va func]iona! a spus el  
cu voce tare.


