
LA GUERRA DE LA GALÀXIA MAEN 

 

 

Sabeu que a l’any 3022 va haver una guerra molt forta ? No, doncs jo us ho explico. 

A l’any 3022, va haver una guerra molt forta. Tot va començar un matí mentre la 

princesa Tala, la princesa de la galàxia Maen, estava viatjant en el seu transportador 

espacial amb molts esclaus que el seu pare, el rei Let, li va ordenar que compres a 

la Rifa Anual per a Reis. En aquesta rifa, els reis poden obtenir esclaus per al seu 

castell, per al seu regne, etc… Ella tornava molt contenta i rara perquè s’havia 

enamorat d'un dels esclaus de la rifa. 

 

De cop i volta, va topar en un planeta i es pensava que l’havien segrestat. Pero no, 

era el seu pare que volia provar un invent que havia creat el seu robot ajudant, que 

és deia Rare208. La princesa es va enfadar amb el seu pare i se'n va anar. El seu 

pare la va seguir i és va quedar el robot sol. Un dels esclaus es deia Birmo i era molt 

astut, tant, que és va poder escapar. Al moment, va sortir la noia i endevineu, en 

Birmo era l’esclau que li agradava. En Birmo va agafar l’invent del pare i el va 

utilitzar. El Rare208 és va enfadar molt i el va voler matar perquè el rei, l’havia 

programat per ser un guàrdia de seguretat, és a dir, matar a qui toques els invents. 

 

La noia va reaccionar, el va voler salvar. A ella li agradava molt. La Tala va aprendre 

defensa en secret per si algun dia és topava amb algú dolent. En Birmo també era 

molt bo lluitant pero inclus junts, no van poder vèncer al robot. De cop, va sortir una 

robot de la nau, era la robot Lare207. Ella va veure que la seva millor amiga, la 

princesa Tala, estava en perill i va decidir ajudar-la. Els tres junts van poder vèncer 

a robot pero quan li van tirar un got d’aigua, la reacció nuclear va ser tan forta que 

va arribar a la Via Làctea. Deu anys després, els dos es van casar i la Lare207 els 

va ajudar a preparar la boda. 


