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V městečku Bez Názvu, v zemi zvané Stát nestát žila malá holčička Ema.
Bylo jí 9 let. Měla dlouhé černé vlasy, které jí sahaly nad kolena, modré oči a
malinký nos. Byla tichá a moc hodná, nikdy by neublížila ani mouše. Již od
mala měla  ráda zvířata. Nejvíce psy. Ema žila v malém domě u lesa společně
se dvěma bratry, rodiči a prarodiči.

Schylovalo se k 23 hodině večerní. Do rána zbývalo ještě několik hodin,
když vtom Emu probudil náraz. Vstala a běžela k oknu, aby zjistila, co se děje.
Nic neviděla. Byla zmatená. V duchu si říkala, že se jí určitě jen něco zdálo.
Vrátila se do postele a spala dál. Ráno se vzbudila kolem 8 hodiny. Potom se
umyla, učesala, oblékla a šla ven nakrmit ovce. Když docházela k ohradě, naráz
se zastavila a podívala se k lesu. Z dálky viděla velkou bílou věc, na níž byl
nápis, který nemohla přečíst. Hned se k té věci rozběhla. Na stroji bylo velkým
písmem napsáno:  NASA.  Vůbec nevěděla,  co  to  je,  a  tak  utíkala  domů pro
tatínka.  Řekla  mu,  co  se  stalo.  Vrátili  se  zpět  a  tatínek  po  dlouhém mlčení
řekl: ,,To vypadá jako nějaká raketa.“ Ema se pokusila do rakety dostat. Raketa
se začala hýbat. Lekla se a rychle se odvrátila.  Tatínek nakonec raketu nějak
otevřel. V raketě byla spousta papírů. Tatínek si přečetl pár z nich, chvíli mlčel a
pak řekl: ,,Zdá se, že nejsme jediná obyvatelná planeta ve vesmíru.“

To však nebyl všechen obsah rakety. Bylo tam ještě něco. To něco bylo
živé. Ema se hodně bála. Ale jakmile zjistila, co to je, skákala radostí. Byl to
pejsek. Nikdy nevěřila, že by mohla mít psa. Tatínek byl taky nadšený. Zjistil, že
kromě Planety Neplanety je ve vesmíru taky Země. Ema nadšeně běžela domů,
aby  radostnou  novinu  řekla  mamince.  Tatínek  se  mezitím  pokoušel  navázat
kontakt.            


