
,,Detektyw Witold znowu w akcji” 

 
Pewnej złowrogiej nocy, zgłoszono napad na bank uranu skradziono go aż tonę… tylko po 

co?  

Najpierw się przedstawię. Mam na imię Witold z zawodu jestem detektywem, moje 

zainteresowanie to „LEGO” zaraz… „LEGO”?, chciałem powiedzieć Japonia. Pracuję nad 

sprawą skradzionej tony uranu.  

Przyjeżdżam na miejsce zdarzenia, jedyny ślady to: odcisk 

stopy, odcisk  ręki,  odcisk gąsienicy, jakiejś maszyny na dachu. Rozmiar buta: 45, dzięki 

zostawionemu śladowi ręki można obliczyć że włamywacz, miał około 182cm wzrostu, na 

monitoringu widziałem twarz mężczyzny, przypominał mi kogoś…, był to seryjny morderca, 

zbiegły geniusz, który nie raz planował zniszczyć świat.  

Nasi naukowcy wyliczyli, że mając tyle uranu można by było zniszczyć ziemię oraz zostawić 

na paliwo do rakiety najnowszej generacji, paliwa starczyłoby na dolecenie do „superziemi” w 

ciągu 24 godzin. Przestępca pewnie będzie chciał zabrać ze sobą paru ludzi. Moja  hipoteza, 

brzmi, że chce zniszczyć ziemię i odnowić życie ludzkie na „superziemi”, zrobienie takiej 

rakiety zajęłoby mu rok, ale on jest geniuszem, więc mamy około tydzień czasu, poza tym 

pewnie się już przygotowywał.   

Następnego dnia wykryliśmy silny sygnał. Po rozkodowaniu go dowiedzieliśmy się, że 

przestępca posiada roboty, które robią wszystko za niego. Jeden z nich wysłał do 

niego wiadomość że za około 24 godziny rakieta będzie gotowa, teraz wiedzieliśmy, gdzie 

jest ich rakieta. Po minucie przejęliśmy kolejny sygnał o treści „bomba za godzinę będzie 

gotowa”. Wysłaliśmy w te miejsca agentów FBI, ale nie wrócili ani nie 

dostaliśmy informacji że ich misja powiodła się. Napisaliśmy do wszystkich krajów, żeby 

wysłały swoje wojska, większość zgodziła się.  

Po godzinie rozpoczęła się wielka wojna z robotami, ludzie początkowo przegrywali, lecz 

kiedy dotarły kolejne wojska sytuacja została opanowana. Po 10 godzinach walki udało się 

pokonać roboty, rozbroić bombę, zniszczyć rakietę, odzyskać uran, co było strasznie 

niebezpieczne, bo w każdej chwili mógł wybuchną. Złapaliśmy też złego geniusza.  

Wszyscy zostali wynagrodzeni, na świecie zapanował pokój, bo ludzie zrozumieli, na co 

trzeba być przygotowanym, zamiast skupiać się na wojnach ze sobą.  

Ja i moi współpracownicy zostaliśmy światowej klasy detektywami, odbyła się 

wspaniała ceremonia, na której byli wszyscy prezydenci, królowa Anglii i sam cesarz Japonii, 

z czego cieszyłem się najbardziej. Później życie wróciło do normy. 


