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مسیر

کوه راش

کوههایدوردستها
(هیچ ربطی به این
داستانندارند).

نقاشی از :ریکی

مزرعهها
(بعد از طوفان حسابی
ژولیپولیشدهاند).
کوسهیسفیدگندهبک
(همانفایبرگلاسیه).

کوه راش
(هاها کوه راش!!! این
یک تپه بیشتر نیست که
راه به جایی هم ندارد).

مزرعهیسرگرمی

رودخانهیسیلزده
(درستشبیهبزرگراهی
آب گرفته و بدون
ماشین).

پل هوایی
(بهترین مکان برای
دیدن مناظر اطراف؛ البته
اگر پرواز بلد نباشی).

خانهی من
خانهیسامانتا

شهرک ما
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بزرگراهی که به شهر
میرود
(بهخانهیپسرعموبریت،
باغوحش ،موزهی
نجوم و )...

گاوها
ن لعنتیها که مرا
(همو 
لختدیدند).
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پل غرقشده
(اصل ًا فکرش را
هم نکنید که از
رویش رد شوید).

داستان اول

مزرعهی سرگرمی
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کلهخروسی

همه

بیصدا در کتابخانه  نشسته بودیم .وقت
مطالعهی آزادمان بودِ .جنی باالی سر بچهها راه میرفت
و اوضاع را زیر نظر داشت .بعضیها پشت کامپیوتر
نشسته بودند .چند نفر هم کتاب میخواندند .بعضیها
با آیپدهایشان ور میرفتند  .
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من داشتم جدیدترین کتاب کمیکم را میخواندم.
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جلد 7

دالر

دردسر
مضا عف
طن ِز دیوان هی
دیوان هی دیوانه

اما حواسم اص ً
ال جمع نبود .میخواستم برای سامانتا
یک پیام بفرستم.
با وجود اینکه چشمهای سامانتا نمیدید ،ولی میتوانست
پیام مرا بخواند .گوشیاش از این گوشیهای هوشمند
مخصوص نابینایان است.
با اینکه یکبار از مرگ حتمی باالی صخره نجاتش
داده بودم ،سامانتا هنوز هم باورش نمیشد میتوانم
پرواز کنم.
بعد از آن روز ما دوستان خوبی شدیم .سامانتا خیلی بهتر
از آنی بود که من تصور میکردم.
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چيزهاییکهبایددربارهیسامانتابدانيد
مادرزادینابیناست.
خیلیکمپیشمیآیدبدونعینکآفتابی ببینیاش.
رفتارش خیلی دوستانه و صمیمی و باحال است.
خجالتآور است که فکر میکردم افادهایست.
ی هوشمند خفن دارد .گوشیاش
یک گوش 
نرمافزارهای مخصوص نابیناها دارد .مثل ًا با یکیشان
میتواند به خط بریل بنویسد .یکی دیگر هم هست که
وقتی برایش پیام میآید با صدای بلند اعلام میکند.
عشق موزیک است .همیشه در حال
موزیک گوش دادن است.
سگ راهنمایش ،جک ،همیشهی خدا آب دهانش
آویزان است.

