Theo Nikulainen

Lätsis ja suuri aarre
Luku 1:Aarrekartta
Pläts oli pieni planeetta. Siellä asui vain satatuhatta plötsiä. Yhden plötsin nimi on Lätsis. Lätsisin koti
oli melko pieni. Yhtenä iltana Lätsis tuli kotiin iltakävelyltä ja huomasi että rappuset narisivat. Hän
lähti hakemaan työkaluja. Kun Lätsis sai muutaman lankun irrotettua hän huomasi rappusten alla
paperin. Sitten Lätsis otti paperin ja huomasi siinä tekstiä. Siinä luki : "Aarre suuri on jonnekin
piilotettu. Planeetalla sinisellä on seuraava vihje". Hmm...sininen planeetta. Sehän on Maapallo siellä
linnunradalla. Täältä Barnardin galaksista maapallolle on matkaa 1,6 valovuotta." Jos menen
miljoonan kilometrin tuntivauhdilla ehdin sinne muutamassa tunnissa"- Lätsis mietti. Sitten Lätsis
lähti kohti linnunrataa.

Luku 2: Matka kohti Linnunrataa
Matkalla kohti Linnunrataa Lätsis huomasi että oli menossa kohti meteoriparvea. Lätsis näki yhdessä
kivessä lapun. Lapussa luki :"Planeetta sininen on Auringon kiertolainen." Hmm... Aurinko. Hetkinen.
Mars on Auringon kiertolainen ja ystäväni asuu Marsissa. Hän ehkä osaa kertoa mikä planeetoista on
Maapallo. Pian Lätsis oli jo ystävänsä luona Marsissa. Lätsisin ystävä kertoi että Maapallo oli kolmas
planeetta auringosta ja että sitä kiersi yksi kuu. Lätsis kiitti ystäväänsä ja lähti kohti Maapalloa.

Luku 3: Lätsis maapallolla
Lätsis laskeutui keskelle keskelle kaupunkia. Kaikki Ihmiset pelästyivät ja ajoivat tiehensä ennen kuin
Lätsis poistui aluksesta. Ulkona Lätsis ihmetteli: "Missä kaikki maan asukkaat ovat?". Hetken päästä
yksi poika kysyi: "kuka sinä olet?".Lätsis vastasi: "Olen Lätsis Plätsiltä." Miksi tulit Maapallolle? Poika
kysyi. Lätsis vastasi: "Tulin etsimään aarretta."Sitten Lätsis ja poika lähtivät etsimään seuraavaa
vihjettä. "Missä seuraava vihje voi olla?" Lätsis ihmettelee. He kävelivät vielä illalla. Sitten poika näki
viemärissä jotain kiiltävää. Lätsis sanoi: "Sehän on timantti. Miten se on viemäriin joutunut?"Hetken
päästä he saivat viemärin kannen auki ja laskeutuivat alas. Siinä timantissa oli kiinni paperi ja
paperissa luki: "Tässä on osa aarteesta mutta koko aarre on piilotettu planeetalle Pläts. Tarkemmin
sanottuna Lätsähdyksenkatu 13" "M...mutta sehän on oma osoitteeni" sanoi Lätsis ja lähti takaisin
Plätsille.

Luku 4: Takaisin Plätsille
Kun Lätsis lensi takaisin Plätsille niin hän oli kiukkuinen. "Miksi en löytänyt aarretta jo aiemmin. Kun
Lätsis sitten oli kotona hän rupesi etsimään aarretta kunnes hän muisti että rappuset ovat vieläkin
rikki. Sitten Lätsis keksi että aarre voisi olla rappusten alla. Hän katsoi sinne ja siellä se oli. Pieni
arkku. Arkun avattuaan Lätsis näki arkussa paljon litsejä Plätsin rahayksiköitä. Mutta siellä oli myös
paperi jossa luki: "Aarteen on piilottanut talon entinen omistaja Läts. Piilotin aarteen sen takia että
vähintään yksi toinen plötsi kävisi Maapallolla ja saisi ystävän. Ja se aarre oli vaivanpalkaksi siitä."
Paperi luettuaan Lätsis meni sisään ja nukahti sohvalle arkku sylissään.
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