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OKOLJSKA GROZLJIVKA – SMRT ZEMLJE 

Leta 2010 so se planeti v vesolju hudo skregali. Že od nekdaj nihče ni maral Saturna in Neptuna, 
saj sta le onadva imela obroč. Vendar tokrat nista bila razlog za spor samo onadva. Mars je že 
davno nazaj Zemljo napadel z meteoritom, ki je življenje tam popolnoma spremenil. Zemlja je 
milijarde let kovala načrt, kako bo Marsu vrnila za povzročeno škodo. Jupiter je kot poglavar 
Zemljo in Mars dolga leta miril med medsebojnimi prepiri, ampak, ko je napočilo leto 2010, se 
je Zemlja odločila, da Marsu za vselej vrne. Venera je Zemlji kot dobri prijateljici z veseljem 
pomagala pri kovanju načrta. 
Začela je proizvajati veliko števil vozil, kar je vodilo do ogromnih izločenih količin izpušnih 
plinov. S tem se je okoli Marsa nabrala ogromna temna gmota plinov in se ni mogel več 
premikati v svoji liniji, saj ni videl pred seboj. Zavil je na Jupiterjevo pot, ta pa sta trčila. Jupiter 
je bil neznansko jezen, saj je to pomenilo, da bo okoli veličastnega Sonca prišel veliko kasneje, 
vsi pa so vedeli, da če se to zgodi, bo Sonce uničilo vseh devet planetov. Jupiter je iz jeze iz 
sebe izstrelil velikanske kose, ki so zadeli Pluton, ta pa je že nekaj dni po zadetku podlegel 
poškodbam in izginil iz vesolja. Saturn in Uran sta si od poškodb opomogla. Zemlja je s to 
potezo močno skregala Venero, Zemljo samo, Mars, Jupiter, Uran in Neptun. Mars, Jupiter, 
Uran in Neptun so se povezali skupaj in se odločili, da bodo Zemljo usmrtili. Po petih letih od 
prepira je Neptun posredoval Uranu ogromno količino smeti iz vesolja, ki so tja prišle iz črnih 
lukenj, ta pa preko Jupiterja vse do Marsa, ki jih je več mesecev previdno in neopazno dovajal 
na Zemljine vodnate površine. Niso pričakovali, da bodo ljudje na Zemlji karkoli posumili, 
vendar so. Začeli so z raznoraznimi organizacijami za rešitev Zemlje. Zemlja je ljudi vestno 
spremljala in ugotovila kaj so ji ostali štirje planeti storili.  
Ker ji je bilo že čisto vseeno kaj se bo zgodilo v prihodnosti, je takoj ukrepala in Marsu zadala 
še en udarec in sicer Merkur prepričala, da se premakne na Marsovo pot in ker je bil Merkur 
brez prijateljev, jo je ubogal saj je upal, da bo s tem pridobil novega. Mars se je ponovno zaletel 
v Jupiter in tokrat je bil tako jezen, da je Mars uničil. Soncu je povedal, kaj je storil Zemlji, to 
pa ga je z žarkom raztopilo. Umiral je v trpljenju. Ker je imel dovolj tudi Zemlje, je s Saturnom 
skoval načrt kako uničiti še njo. Jupiter je Saturnu posredoval čisto vse nevarne snovi, ki jih je 
imel, ta pa jih je z obroča kot frizbi poslal proti Zemlji. V treh letih ni zadel čisto nikoli. Leta 
2020, točno 10 let po napadu Zemlje na Mars, pa je z zelo majhnim odmerkom zadel kontinent 
Azijo. Na Zemlji je zavladal velik kaos in življenje se je čisto vstavilo. Ker je ta odmerek pobil 
tri četrtine njenih skrbnikov – ljudi, je Zemlja vidno začela tudi sama umirati. Za druga bitja na 
Zemlji je bilo to super, saj jih ta snov ni prizadela, vendar so ostala brez hrane in tudi poginila.  
Osem let po usodnem zadetku, je Zemlja dokončno umrla. Planeti se po tem niso skregali nikoli 
več. Življenje ostalih tudi ni trajalo dolgo, saj je Jupiter zamudil svoj rok za kroženje okoli 
Sonca in ta je od jeze temperaturo povečalo za pet milijonov, kar je povzročilo smrt vseh 
planetov, tudi Sonca samega. Ta del vesolja je sedaj vsem zvezdam in lunam prepovedan za 
obisk. 
 


