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اَندی گریفیتس و دوستش تِری توی یک خانهدرختی
13طبقه زندگی میکنند و با هم کتابهای بامزه
مینویسند ،مثل همین که االن در دست شماست.
اندی قصهها را مینویسد و تری نقاشیشان را
میکشد .اگر دوست دارید از کار این دو بیشتر
سر دربیاورید ،این کتاب را بخوانید.
این هم سایت اندی:
www.andygriffiths.com.au
تِری دنتون و دوستش اندی توی یک خانهدرختی
13طبقه زندگی میکنند و با هم کتابهای بامزه
مینویسند ،مثل همین که االن در دست شماست.
اندی قصهها را مینویسد و تری نقاشیشان را
میکشد .اگر دوست دارید از کار این دو بیشتر
سر دربیاورید ،این کتاب را بخوانید.
این هم سایت تری:
www.terrydenton.com

فصل 1

سالم .اسم من اندی است.

1

این هم تری ،دوستم است.

2

ما توی یک درخت زندگی میکنیم.

3

خب ،معطل چی هستید؟
بپرید باال!

خب ،منظورم از درخت ،یک خانهدرختی است.
تازه وقتی میگویم خانهدرختی،
منظورم یکی از آن قدیمیهایش نیست.
یک 13طبقهاش است!
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خانهدرختی ما یک مسیر گندهی بولینگ دارد،
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استخر شنایی که میشود داخلش را دید،

9

یک حوضچه پر از کوسهی آدمخوار،

10

شاخههای انگوری که میشود باهاشان تاب خورد،

11

هوپا ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با بسيارى از ناشران بينالمللى از كاغذهاى مرغوب با زمينهى کرم استفاده میکند ،چرا که:
نور را كمتر منعكس میكنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته مىشود.
سبكتر از كاغذهاى ديگرند و جابهجايى كتاب آسانتر مىشود.
و مهمتر اینکه براى توليد اين كاغذها درخت کمتری قطع مىشود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالمتر

