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تقدیم به اسکات



آلبرت گفت: »بیا برویم دوتایی روی شاخه ی خودمان بنشینیم و خوش بگذرانیم.
این طوری می توانیم حسابی از سکوت و آرامِش جنگل لذت ببریم.«

انگار دنیا فقط و فقط مال آن دو تا بود.

آلبرت خمیازه ای کشید و گفت: »هنوز خیلی زود است! خورشید خانم تازه بیرون 

آمده!«

هکتور خیلی آرام در را باز کرد. بعد گفت: »من که می گویم هنوز هیچ کس بیدار 

نشده.«



اما هکتور و آلبرت اشتباه کرده بودند. یک نفر دیگر هم بیدار بود.

بامزه همین طوری آمده بود و جلوی در  یک جوجه تیغی کوچولوی 

خانه شان نشسته بود.

آلبرت گفت: »این را ببین! چه جوری آمده تا اینجا؟«

هکتور گفت: »حاال چه جوری برگردد پایین؟«

جوجه تیغی هیچی نگفت، ولی خودش را سِر جایی که ایستاده بود، محکم 

نگه داشت.



هکتور و آلبرت خیلی سریع همه ی میزها و کتاب هایشان را روی هم چیدند. همه ی 

روز را کار کردند، اما نمی دانستند جوجه تیغی را چه جوری می شود برگرداند پایین.

آلبرت آهسته پرسید: »حاال باید چه کار کنیم؟«

هوا کم کم تاریک و تاریک تر می شد.

»ما نمی توانیم او را همین طوری ببریم داخل خانه مان. با این تیغ هایش همه جا را 
خط می اندازد و همه چیز را خراب می کند.«

هکتور گفت: »اما بیرون هم که نمی تواند بماند! هوا خیلی سرد می شود!«



کتابی زیبا و دلگرم کننده درباره ی 
دوستی های یکهویی و یک دفعه ای!

کتابی عالی درباره ی 
سفر رفتن و ماندن توی خانه!

کتابی زیبا و دوست داشتنی درباره ی 
دوستی ها و آرامش !

کتابی جالب و ُپر ماجرا درباره ی 
کشف کردن و لمس کردن!
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