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Niebezpieczna strona 
Pewnego dnia po szkole jak codziennie weszłam na Internet. 
Akurat Ania była dostępna, więc zaczęłyśmy rozmawiać. Poleciła mi bardzo 

ciekawą stronę, a mianowicie www.neopets.com. Od razu ją otworzyłam. Była po 
angielsku, ale nie stanowiło to dla mnie Ŝadnego problemu. Gra polega na tym, Ŝe 
tworzysz zmyślonego stworka, dajesz mu jeść, grasz w gry, zarabiasz pieniądze i po 
prostu się nim opiekujesz. Zrobiłam Ŝółtego tygrysa rodzaju Kougra. Bardzo mnie to 
wciągnęło. Grać skończyłam o pierwszej w nocy. Za to odkryłam duŜo więcej 
moŜliwości niŜ mówiła mi Ania. MoŜna było kupować maskotki, zabawki oraz rzeczy 
do swojego domu. Szybko zasnęłam... AAA!!! Dlaczego ja biegnę!? Ktoś mnie goni! Był 
to mój słodziutki Kougra, ale w najstraszniejszej wersji. Z pyska leciała mu ślina, a 
oczy pałały nienawiścią. Biegłam i biegłam, ale do końca nie wiedziałam, gdzie jestem. 
Jasne światła raziły moje oczy. Nazwałam to miejsce Nigdziesiowie. Nagle 
wskoczyłam do pewnej skrytki. Kougra mnie nie zauwaŜył i popędził w przeciwną 
stronę. Rozglądnęłam się i Nigdziesiowie nabrało pewnych kolorów. Patrzę na 
skrytkę, a tam widnieje napis MÓJ KOMPUTER. Uświadomiłam sobie, Ŝe jestem w 
moim komputerze! Tylko jak się stąd wydostać??? Nawet na myśl mi nie 
przychodziło, co by było, gdybym wyłączyła komputer... Niestety mamę męczyła 
bezsenność, więc postanowiła zagrać w partyjkę kart. Szybko schowałam się w 
MENU. Dyskretnie włączyłam mój Antyvirus. Okazało się, Ŝe mam w komputerze 
wirusa! Mama spokojnie grała w karty, a ja zrobiłam defragmentację dysku. Gdy 
znów złapał ją sen, chciała wyłączyć komputer, ale z powodu defragmentacji nie 
mogła tego zrobić. Uświadomiłam sobie, Ŝe ten zabójca laptopów był spowodowany 
wejściem na neopets. Na szczęście uporałam się z wirusem. Tylko teraz musiałam się 
jakoś stąd wydostać! Poszukałam w moich dokumentach wszystkich plików, 
znajdujących się na komputerze. Wtedy znalazłam dokument ze mną i go 
skasowałam. Powoli wydostałam się z laptopa. 

Teraz wiem, Ŝe nie moŜna wchodzić na strony, których się kompletnie nie zna. 
Na szczęście wszystko się dobrze zakończyło... 


