
ISBN:978-618-03-2095-4

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. MHX/ΣΗΣ 82095

ΧΑΛΑΣΕ
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«ΜΙΑ ΦΟΡΑ ανέλαβε η Τίφανι να προσέχει τη γιαγιά. 
Και ΣΗΜΕΡΑ ειδικά, η γιαγιά πήγε  
και χάλασε το ίντερνετ. Υπέροχα!»

Το ίντερνετ χάλασε και τίποτα δεν είναι όπως πριν:  
Ο Μαξ δεν μπορεί να παίξει με το κινητό του, η Λουίζα  
δεν μπορεί να ακούσει μουσική, ο παππούς δεν μπορεί  
να δει τηλεόραση. Η μαμά και ο μπαμπάς επιστρέφουν  
νωρίτερα στο σπίτι από τη δουλειά, γιατί δεν μπορούν  

να δουλέψουν. Κανείς δεν ξέρει τι να κάνει χωρίς ίντερνετ.
 

Παρ’ όλα αυτά, η μέρα τους αποδεικνύεται υπέροχη. Κι ας 
είναι χαλασμένο το ίντερνετ! Ή μήπως ακριβώς γι’ αυτό;

από 7 ετών

12249_MERA POY XALASE H GIAGIA TO INTERNET_CV.indd   1,3 15/10/2019   10:45





«Δε δουλεύει» είπε η γιαγιά. 

Ήταν καθισμένη μπροστά στην οθόνη του 

υπολογιστή και πατούσε το ποντίκι. Έκανε διπλό 

κλικ λέγοντας ταυτόχρονα: «Κλικ, κλικ».

Η Τίφανι σήκωσε το βλέμμα της από το παζλ. 

Ήταν περίοδος διακοπών, γι’ αυτό και βρισκό-

ταν στο σαλόνι της και όχι στο νηπιαγωγείο. Για 

τον ίδιο λόγο είχαν έρθει και ο παππούς με τη 

γιαγιά. Για να υπάρχει κάποιος να προσέχει, εί-

παν η μαμά και ο μπαμπάς. Δε διευκρίνισαν 

όμως ποιος θα πρόσεχε ποιον – έτσι, η Τίφανι 

αποφάσισε να προσέχει η ίδια τη γιαγιά, για 

προληπτικούς λόγους. 
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«Κλικ, κλικ» είπε η γιαγιά. «Τί-

ποτα. Δε δουλεύει».

«Τι δε δουλεύει;» ρώτησε η Τί-

φανι.

«Το ίντερνετ» είπε η γιαγιά. 

«Κοίτα. Κλικ και ξανά κλικ και δεν 

κάνει τίποτα».

«Τι είναι το ίντερνετ;» ρώτησε 

η Τίφανι. 

«Κλικ, κλικ» είπε η γιαγιά. «Το 

ίντερνετ, μμμ...»
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Η γιαγιά έξυσε αμήχανη το κεφάλι της. Το σκέ-

φτηκε, το ξανασκέφτηκε και τελικά είπε: «Το ίντερ-

νετ είναι κάτι σαν το video text».

«Τι είναι το video text;» ρώτησε η Τίφανι.
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«Είναι... κάτι σαν τηλεόραση» είπε η γιαγιά. «Μόνο 

που δεν είναι για να το βλέπεις, αλλά για να το δια-

βάζεις». 



«Γιαγιά, είσαι λίγο άσχετη με το 

άθλημα» είπε ο Μαξ. Είχε ξαπλώσει 

στον καναπέ με το κινητό στο χέρι και έγραφε 

μήνυμα στον κολλητό του. Ο Μαξ ήταν δέκα χρο-

νών. Δεν ήταν στο σχολείο του, αλλά στο σαλόνι και 

αυτός, γιατί είπαμε: ήταν περίοδος διακοπών. 

Βασικά ο Μαξ έπρεπε να προσέχει τον παππού, σκέ-

φτηκε η Τίφανι. Δεν το έκανε όμως. Και ο παππούς 

ήταν υποχρεωμένος να προσέχει ο ίδιος τον εαυτό 

του, γιατί ο Μαξ προτιμούσε να παίζει με τα φιλαρά-

κια του κάτι χαζά παιχνίδια με διαστημόπλοια στο 

κινητό. 
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