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پشت صحنه

سال  م به همگی! 
رفیق های 

قد یمی تان هستیم، 
جورج و هرولد.

چه خبرها؟
ما االن کالس 

پنجم هستیم. 
قد کشید  یم و 

بزرگ تر شد  یم...

... و باید 
اضافه کنم 

که خیلی 
هم عاقل 

شد  یم.

حتی معلم جد یدی داریم به 
اسم خانم چیوس. او خیلی 

باحال است...

... جز توی یک مورد. او ما را 
مجبور می کند ادبیات کالسیک 

بخوانیم.



این ماه، ما داریم داستان دو 
شهر را می خوانیم.

دو شهرداستان

دو شهرداستان

خود د  یکنز این قدر با کتابش 
کیف نکرده بود که ما کرد  یم!!!

همان طور که 
گفتیم، حاال 
خیلی عاقل 

شد یم.

به هر حال، فکرش را هم 
نمی کرد  یم خوشمان بیاید، اما 
راستش، خیلی خوب است.

آره. عمیق   و از این 
حرف هاست.

داستان
دو شهر ـ

چارلز د  یکنز
داستان

داستاندو شهرداستان

داستانداستان



باعث شد به فکر نوشتن داستان مصور جد ید پلیس قهرمان 
بیفتیم.

و به این ترتیب... حاال ما هم عمیق هستیم!
کمیک   های خانه ی 
درختی با افتخار 

تقد یم می کند:

... داستان رهایی از گناه...داستان ظلم و ستم...



... داستان تولدی
دوباره...

... و داستانی از جنس امید.

... مروری بر داستان اما اول...
ما تا اینجا:



آن ها بهترین پلیس ها بودند...

آن ها بدترین پلیس ها بودند.



دوره ی نامردی بود...

بمب

بمب
قاه
قاه!

... عصر شجاعت بود.

... ساعتی پر از دلواپسی بود.لحظه ای پرغصه بود...

ب بووو ب بووو ب بووو ب ووو

روز ناامیدی بود...
وای، نه!!! آقا پلیسه دارد کله اش را از 
دست می دهد، تن سگه هم دارد می میرد!!!



... نقطه ی  عطفی در تاریخ بود.

فهمید م! بیایید 
سر سگ را روی 
بدن آقا پلیسه 

بدوزیم!!!!

آره!هورا!

از عمل  نبودند...

... اما نتیجه ی جراحی موفقیت آمیز بود.



یک افسر با 
سر سگ در 

خیابان های یک 
شهر بی رحم 

حضور داشت...

... یک گربه ی 
بدجنس، توی 
زندان گربه ها 

زندانی بود.

زندان لعنتی!
گربه ها

این گونه 
داستان 

خوشی و 
ناخوشی 
ما شروع 
می شود.

عمیق و عاقل 
بود  ن کار آسانی 

نیست...

... ولی ما 
ترتیبش را 

داد  یم!


