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می خواهی خوب  باشی؟
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فکرهات رو بکن!



یا بد؟! یا یک





ُرفقا! 
می دونم اوضاع یک کمی 
بی ریخت به نظر می رسه...

به این نمی گن یک کمی بی ریخت، چیکو! 
می گن...

که هیچ جوری هم نمی شه
یک

اندازه ی

آقای گرگ تبدیل شده به                 .یک کمی بی ریخت؟! 

کارمون ساخته ست!

بدون گرگ نمی تونیم هیچ کاری کنیم. 

بدون گرگی جونم، 
ما... هیچی نیستیم!

این طوری ها هم نیست، َعَسلم...
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... حس می کنید گم شدید.
می فهمم. اما... 

چرا، هست!
گرگ همه چیز رو  

بدون اون ما فقط 

نشون مون بِده... اگه اون نباشه که راه رو 

یک نفر بود که می تونست!

اما نداره! 
هیچی نمی تونی بگی که اوضاع رو یک کم بهتر کنه، سینیوریتا1! 

گرگی هم اون قدر  و      اون  همه ی دنیا رو گرفته اند، 
     شده که هیچ کی حریفش نمی شه. 

با تمام احترامی که برای تو و اون سازمان 

بین المللی قهرمانان تون قائلم، باید بگم دیگه 

هیچ کی تو این دنیا نیست که بتونه 

این وضع رو سر و سامون بده.

1. در زبان اسپانیایی یعنی خانم.
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گرگ می تونست!

ُگل گفتی، پسر! 
ما بدون گرگ هیچی نبودیم، 

اما حاال... 

سری توی سرها درآوردیم، 
همه ش هم به خاطر گرگی.

فکر می کنید اگه اون بود، جا می زد؟ 

حاال هم چون اون داره
 رو دسِت خالی 

دلیل نمی شه که ما جا بزنیم و 
تسلیم بشیم. 

و با
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یا اون  رو باز می کرد و 
یک چیز  می گفت؟ 

مثالً اینکه...

ِهی، پیرانا! 
 پیدا کردی! 

خیلی َخَفن شدی، رفیق!

یا: 
کوسه! 

، پسر! 
زودباش خودت رو یک تکونی بده. تغییر شکل بده 

بتونیم از این چاله  چوله بزنیم بیرون.

یا: 
ِهی، ُپرپا! چی شد به اینجا رسیدیم؟ 

1، تو   بعد از 
موجود روی زمینی که من می شناسم!

دایناسور  و  می کرد  زندگی  پیش  سال  میلیون   75 تا   71 که  بود  سریع  و  چابک، دایناسوری کوچک  معنی دزِد  به  والسیرپتر   .1
همراه چهار سابقه دار از آن نوع است.

چه عجب ما رو یادش افتاد! 

بی هیچ شک و تردیدی 
همین طور است!

بعدش هم می گفت: 
 چی؟

 نکنه اون ها رو فراموش کردید؟ 
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وای، نه! 
نه نه! 

دیگه تمومش کن... 

ما هم هستیم! 

آره که هستیم. 

اون ها 
هستند! 

بی خیال! بگذار بگه... این یک دفعه 
رو داره قشنگ می گه... 

به سخنرانی ت ادامه بده، 
کوچولو! 

هیچی دیگه! 
ما حق نداریم جا بزنیم و تسلیم بشیم. 

این رو به اون کله پوک مدیونیم.

ما بهش مدیونیم. 
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حاال! همه ی هوش و حواس تون 
رو بدید به من... 

نقشه مون اینه: 

 

می ریم برای 

پُرپا باید بتونه باید رفیِق هشت پایی و مأمور پاکوتاه رو برسونیم  اون بیگانه ها رو بگیریم.این تنها راهیه که می تونیم جلوی اون چیز... سفینه ی مادر رو به دست بگیره. به 

فقط نصف مون؟ اون وقت 

قراره چی کار کنند؟ 

دیگه وقتش شده که 
رفیق گنده ی پشمالومون 

رو برگردونیم.

نصِف دیگه مون 
می ریم برای
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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


