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»کپی رایت« یعنی چه؟
و  بلیبی،  آرون  کتاب،  نویسنده ی  از  هوپا«  »نشر  یعنی 
زبان  به  کتاب  این  چاپ  برای  اسکولاستیک،  ناشرش، 
بابت  و  گرفته  اجازه  دنیا  جای  همه  و  ایران  در  فارسی 
انتشارش، سهم نویسنده را که صاحب واقعی کتاب است 

پرداخت کرده است.
اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی در 
ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت 

آرون بلیبی این کار را کرده است.

نشر هوپا با همکاری آژانس ادبی کیا در چهارچوب قانون بین المللی حق 
انحصاری نشر اثر)Copyright(، امتیاز انتشار ترجمه ی فارسی این کتاب 
را در سراسر دنیا با بستن قرارداد از ناشرآن )Scholastic( خریداری 

کرده است.
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آرواره

ساطور

جوجه خوار
ولگردکبیر

پاچه گیر



توجه شما را به خبری که هم اکنون به 
دست ما رسیده، جلب می کنم. 

 گزارشگر ما از محل حادثه با 
ماست. تیفانی! بهمون بگو چه 

اتفاقی افتاده؟ 
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متشکرم چاک! 
ُخب، اولین چیزی که می تونم 

 بگم، اینه که اینجا، 
 در  

 . اوضاع واقعاً 
ظاهراً یک  

به اینجا حمله کرده اند. اون ها 
دیوار رو خراب کرده اند و وارد 

پانسیون شده اند. بعد هم با یک 
ماشین فوِق پیشرفته ، با سرعت 

وحشتناکی فرار کرده اند. به 
همین خاطر  اینجا 

 شده اند و پانسیون 
رو ترک کرده اند. 

، مدیِر بخِش امنیت 
پانسیوِن سگ ها، اینجا، کنار من حضور دارند. 

آقای پالنکر! ممکنه کمی درباره ی این 
 برامون بگید؟

آ آ آ... ُخب... همه چیز خیلی سریع اتفاق 
افتاد... تنها چیزی که ازش مطمئنم اینه 

که چهارتا بودند. 
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 دروغ نگم یک 
خبر  بین شون بود. 

۶
خبر 
۶

خبر 
۶

خبر 
۶

دختر زیبا یا کوسه ی قاتل؟این عکس توسط دوربین های مداربسته ثبت شده است!

ساردین جهش یافته ، انگار یکی َپرتش کرده!

راستش گرِگ بدجنسی به نظر 
می رسید. با دندون های تیز.

یک  هم بود. 

یک ماِر بدترکیب. بگی نگی 
یک جورایی گنداخالق هم بود 

انگاری...

آیا این مار را دیده اید؟

و... یک 
 
هم بین شون بود...

شاید هم... 
یک  غول پیکر.

تشخیصش جدی جدی کار سختیه. 

آهان! یک جور ماهی هم 
بین شون بود. یک ماهِی 

کوچیک و بی ریخت.

شاید یک  بود. 
مطمئن نیستم. 
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آقای پالنکر! ممکنه برای ما بگید 
 که آیا به نظر شما این تبهکاران 

 

بودند یا نه؟ 

شک نکن تیفانی! خطرناک 
بودند مثل چی. 

حقیقتش اینه که باید بگم ما 
با یک سری چیز سر و کار 

داریم... چیز... چطور بگم... 
یک سری موجودات... 

پخش زنده ی اخبار، پانسیون سگ ها  



وااای پسر! دار و دسته ی 
بدها با خوکچه  هندِی 

 در افتاده اند!

سریالچهارسابقهدار

رو سپری کنند... دار و دسته ی بَدها قراره روِز بَدی 

توی قسمت بعدی ببینید، 
وقتی دار و دسته ی بدها، 

گیِر یک  
 فرار می کنند؟می افتند، چی پیش می آد.

داستاِن بعدی رو از دست ندید!و باالخره اینکه، ِکی دست از  برمی دارند؟اون  کیه که تعقیب شون می کنه؟چه جوری از 



هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نرش هوپا همگام با نارشان بین املللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند؛ زیرا:

 این کاغذها نور را کمرت منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمرت خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛

 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمرتی قطع می شود.

به اميد دنيايى سبزتر و سامل تر


