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Max và Suzy đang dọn dẹp phòng thực hành giúp cô Eureka.

“Suzy ơi, nhìn này!”, Max thích chí reo lên.

“A! Đó là Robbie, con rô-bốt cũ của trường mình!”.

“Không biết nó còn hoạt động không nhỉ? Có pin ở đây, 
chúng mình thử lắp vào xem sao?”, Suzy cũng hào hứng 
không kém.
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Max vội đi tìm pin ngay, nhưng…
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ÔI, KHÔNG! THẬT LÀ TAI HOẠ!

Max vấp phải cây chổi quét nhà, nên ngã lăn ra, đụng ngay 
phải rô-bốt Robbie, khiến chú ta vỡ rời thành từng mảnh!
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“Ôi trời! Cậu có sao không, Max?”, Suzy cuống quýt hỏi.

Max ngồi dậy, xung quanh ngổn ngang các bộ phận của 
rô-bốt. Nào tay, nào chân, rồi còn bánh răng, bánh xe,  
lò xo và công tắc nữa… mỗi thứ văng đi một nơi!

“Tớ không sao! Giờ chúng mình không chỉ cần có pin 
đâu Suzy ạ!”, Max lém lỉnh nói.
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“Robbie đã từng biết đi và nói chuyện 
như tớ với cậu vậy. Chúng mình có thể  
giúp cậu ấy hoạt động trở lại như trước,  
phải không Suzy?”, Max băn khoăn.
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“Tất nhiên là có thể rồi, Max! Cậu nhìn này,  
tớ đã tìm thấy vài động cơ và một mạch điện!”, 
Suzy nhanh nhảu.

“Ở đây có hai động cơ lớn và hai động cơ nhỏ. 
Chúng cung cấp năng lượng cho tay và chân của 
rô-bốt. Tớ đang không biết lắp cái nào với cái nào 
cho khớp nữa. Chân hay tay của rô-bốt cần nhiều 
năng lượng hơn, Max nhỉ?”, Suzy thắc mắc.
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Max huơ huơ tay múa một cú võ 
rồi đáp: “Xem đây, tay tớ thực 
sự rất khoẻ đấy!”.

Suzy thấy vậy cũng khuỵu gối, 
nhún chân nhảy lên thật cao 
và phát hiện ra: “Chân thậm 
chí còn khoẻ hơn cả tay này,  
Max ơi!”.
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Max đồng tình: “Thế thì đúng rồi! Động cơ 
lớn sẽ cấp điện cho chân, còn động cơ nhỏ 
giúp tay hoạt động…”.


