
Привіт, я Жоржик!
Я дуже компанійський і охоче 

з тобою заприятелюю. Я розповім 
тобі цікаві історії та поділюся 

корисними знаннями. Гайда читати!

Привіт, Жоржику! Мене звуть 
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Привіт! Радий тебе бачити!
Ти ще не встиг скучити за мною, а я вже готовий роз-

повісти тобі нові історії. Тож слухай уважно і надто не 
переймайся, бо все закінчиться добре.

Сподіваюся, ти вже знайомий з моєю подружкою Зоєю, 
ми разом ходимо до дитячого садка. У неї є приставка до 
комп’ютера із захопливими іграми.

Учора я ходив до неї додому гратися. І трапилося ось що…
Пан Тріш, Зоїн тато, зустрів мене і пішов на кухню. Він 

обіцяв пригостити нас із Зоєю фірмовою стравою.
Я помив руки, і ми пішли гратися.
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Тільки-но я хотів увімкнути приставку…
— Зоє, поглянь-но…
Я помітив, що електричний шнур пошкоджений — 

видно оголену частину.
— Що там? Аааа, дріт. Не звертай уваги, умикай вже 

приставку.
— Мама говорила, що це небезпечно.
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Мені стало лячно:
— Покличмо твого тата?
— Та ні! Усе гаразд! Я вчора грала, усе було нормально.
— Ну гаразд…
Я з острахом натиснув кнопку… Раптом дріт почав 

диміти. Посипалися іскри на підлогу.
Ми заніміли від жаху. 

Подих перехопило, і ми не 
могли поворухнутися. 
А потім разом закри-
чали.
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