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Suzy và Max ngồi trong vườn nhăn nhó 
nhìn ra xung quanh. Chiếc xích đu yêu 
thích đã “đi tong”, quả bóng bị xì hơi 
xẹp lép, còn diều thì mắc kẹt tít trên 
ngọn cây!
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“Chúng mình chẳng có gì để 
chơi cả! Phải làm gì bây giờ?”, 
Suzy than vãn.

“Tớ cũng không biết nữa”, 
Max rầu rĩ đáp lời bạn.
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Đột nhiên, hai bạn nghe thấy tiếng ồn vọng ra 
từ khu vườn của cô Gizmo ở bên cạnh. Không 
nén nổi tò mò, cả hai ngó qua hàng rào. 

“Ồ, xem cô Gizmo làm bồn tắm cho mấy chú 
chim kìa! Hay ghê! Có lẽ cô ấy có thể giúp tụi mình  
sửa cái xích đu cũ đấy!”, Max phấn chấn hẳn lên.

“Tuyệt! Tụi mình đi hỏi cô ấy xem nào!”, Suzy hưởng ứng.
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LÁCH TÁCH!

“Thật tuyệt vời nếu biết tận dụng một 
cây chổi và một cái khay cũ”. Đôi bạn 
nghe rõ tiếng cô Gizmo đang lẩm nhẩm  
tự nhủ, ra chiều tâm đắc lắm.
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“Nếu giúp được gì cho các cháu, 
cô rất sẵn lòng!”, cô Gizmo vui vẻ nói.

“Cô sẽ mang dụng cụ đến, còn các cháu 
phải tự thiết kế và làm xích đu nhé!”.

Suzy và Max bạo dạn 
nhờ cô Gizmo giúp đỡ.
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“Ôi, tuyệt quá! Tớ đang hình dung xem chiếc xích đu 
mới của chúng mình sẽ như thế nào!”,  
Max sung sướng thốt lên.

“Chúng mình có một ít ván gỗ và một số thứ 
có thể tận dụng. Nên làm gì trước nhỉ?”,  
Suzy bắt đầu nghĩ cách.
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Suzy tìm thấy một tấm ván gỗ để làm 
xích đu. “Tấm ván gỗ này mà làm ghế 
xích đu thì chắc chắn lắm đây, kích thước 
và hình dạng rất phù hợp!”, Suzy nói với 
vẻ phấn khích.
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“Các cháu định dùng gì để treo xích đu lên cây? 
Dây thừng cũ hay cái dây xích này nhỉ?”,  
cô Gizmo hỏi.

“Cháu e là dây thừng cũ 
không được bền lắm cô ạ! 
Chúng ta thử dây xích đi cô!”, 
Max thử kéo sợi dây thừng rồi 
đưa ra ý kiến.

“Đúng rồi, Max! Nếu cô kéo mạnh, dây 
thừng có thể bị đứt, nhưng dây xích thì 
không thể kéo đứt nổi luôn!”, cô Gizmo 
tán thành ý kiến của Max.


