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Bună, sunt Gene! Locuiesc împreună 
cu ceilalți Emoji în Textopolis, o aplicație 
specială din smartphone‑ul lui Alex.

Când am început, trebuia să fiu un Emoji 
Mneah. Cât era ziua de lungă aveam doar o 
treabă: să par mereu că „nu îmi pasă“. 
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Dar asta nu era atât de ușor pe cât părea. Știi, aveam mai multe emoții care îmi 
apăreau pe față, cu toate că încercam din răsputeri să nu le arăt. 

A fost foarte greu în prima mea zi de lucru. Eram atât de emoționat! 
Și când am fost ales să apar în primul meu mesaj, am făcut o față ciudată! Corecție: 

cea mai ciudată față!
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Haosul s‑a instalat în Textopolis. Sirenele au urlat, Emoji s‑au lovit unii de ceilalți și 
toți erau șocați!

 — Dacă ai altă expresie, alta decât Mneah, atunci ești defect, mi‑a spus Zâmbi. 
Trebuie să fii șters.

Peretele din spatele ei s‑a deschis și a apărut o armată de Robo Anti‑Viruși. Era 
timpul să fug de acolo!
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În timp ce fugeam, l‑am văzut pe Bate Palma. Spre norocul meu, Bate Palma e 
genul de Emoji pe care l‑ai vrea de partea ta în timpul unei crize. Nu numai că e loial 
și bun, dar știe și cum să îmi repare defecțiunea!

 — Găsește pe cineva care să te reprogrameze, mi‑a explicat.
 — Unde l‑aș putea găsi? l‑am întrebat. 
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Bate Palma știa răspunsul. Deci, pentru prima dată în viața mea, trebuia să plec 
din Textopolis. Trebuia să ajungem repede în aplicația piratată… Acei Robo erau 
foarte aproape de noi! Curând, am găsit aplicația pe care o căutam. Acolo, printre 
Troli și Spamuri, am întâlnit un Emoji care îmi putea schimba viața: Rebela. A spus 
că mă poate ajuta, dar reprogramarea mea nu avea să fie ușoară.

 — Trebuie să ajungem în Cloud, mi‑a spus Rebela. Acolo vom găsi Codul Sursă, 
ca să te pot reprograma.
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