
Μια φορά στην Αμερική το 1987 ζούσε ένα παιδί που το λέγανε Ψιψίρη.Την ημέρα των γενεθλίων του οι γονείς 
του του πήρανε μιά λάμπα. Οταν ο Ψιψίρης είδε τη λάμπα παραξενεύτηκε. Ο Ψιψίρης πήγε στο δωμάτιό του και 
βίδωσε τη λάμπα στο πορτατίφ. 

Τότε βρέθηκε σε ένα υποβρύχιο. Όταν πήγε στο πιλοτήριο του υποβρύχιου ξαφνιάστηκε γιατί κανένας δεν 
οδηγούσε το υποβρύχιο.

Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε κυβερνήτης και του είπε ότι το υποβρύχιο θα καταστραφεί σε ένα λεπτό και του 
έδωσε ένα μαγικό βελανίδι που θα τον έκανε να αναπνεει στο νερο. 
 

Καθώς κοιτούσε το βελανίδι είδε ένα κουμπί πάνω του.Όταν το πάτησε το βελανίδι μεταμορφώθηκε σε ρομπότ. 
Καθώς το κοιτούσε κατάλαβε ότι θα τον βοηθούσε να διορθώσει το πρόβλημα το υποβρυχίου.



Καθώς πήγαινε στο μηχανοστάσιο ο Ψιψίρης ανακάληψε μια στοά. Πού θα τον οδηγούσε άραγε αυτή η στοά; 

Την ώρα που περπατούσε είδε μια πόρτα στα δεξιά του.Σκέφτηκε τι  θα μπορούσε να υπάρχει πίσω από την 
πόρτα.Έτσι την άνοιξε και μπήκε μέσα.Αμέσως βρέθηκε σε ένα θέατρο να παρακολουθεί μία παράσταση.Στο 
τέλος της παράστασης αφου ευχαρίστησαν τα παιδιά έφυγαν όλοι εκτός από τον Ψιψίρη που δεν ήξερε που ήταν 
η έξοδος.Πώς άραγε θα έβγαινε από το θέατρο για να διορθώσει το πρόβλημα του υποβρύχιου;

Όταν ο Ψιψίρης σηκώθηκε πρόσεξε ότι κάτω από την καρέκλα του υπήρχε ένα κουτί.Όταν το άνοιξε είδε 
μέσα του ένα κλειδί και ένα χάρτη.Τον άνοιξε και τον ακολούθησε.Ο χάρτης τον έβγαλε σε μια πόρτα και μετά 
εξαφανίστηκε.Δοκίμασε να την ανοίξει αλλά η πόρτα ήταν κλειδωμένη.Εκείνη τη στιγμή ο Ψιψίρης έβγαλε 
από την τσέπη του το κλειδί που υπήρχε στο κουτί και ξεκλείδωσε με αυτό την πόρτα.Ο Ψιψίρης άνοιξε την 
πόρτα,μπήκε μέσα και βρέθηκε ξανά στη στοά.

Καθώς περπατούσε πρόσεξε ένα ξέφωτο μπροστά του.κοίταξε το ρομπότ με ένα ερωτηματικό βλέμα και 



προχώρησε.<<Είναι υπέροχο>>είπε στο ρομπότ και άρχισε να κοιτάει το χώρο.Ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά του 
ένα σκιουράκι και του είπε<<μπορείς να μείνεις όσο θέλεις εδώ >>του είπε και εξαφανίστηκε

Εξερευνώντας το δάσος βρήκε ένα κόκκινο βιβλίο μέσα στην κουφάλα ενός δέντρου. Όταν το άνοιξε έπεσε ένα 
χρυσό κλειδί και ένας παλιός χάρτης. Ακολουθώντας τον χάρτη βρέθηκε σε μια σπηλιά.

Καθώς περπατούσε στη σπηλιά βρήκε μια πόρτα της οποίας η κλειδαρότρυπα έλαμπε. Την άνοιξε με το χρυσό 
κλειδί του και μπήκε μέσα. Αμέσως βρέθηκε στο μηχανοστάσιο του υποβρυχίου. Εκείνη τη στιγμή το ρομπότ 
άρχισε να λάμπει και διείσδυσε μέσα στο ντεπόζιτο με τα καύσιμα αποτρέποντας την έκρηξη και σώζοντας τις 
ζωές όλου του πληρώματος.
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