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واقعی واقعی؛ نه از آن الکیها! چهار
دوست
ما چهار تا دوستیم .چهار تا
ِ
ِ
تا دوست هستیم که پلیسها و جاسوسها و غولتشنها میخواهند

دستگیرمان کنند.
میدانید چرا؟ خب معلوم است که نمیدانید؛ اما اگر دوست دارید
بدانید ،دنبالم بیایید...
اگر هم دوست ندارید ،همین اآلن کتاب را ببندید .ولی من
هرطورشده سرگذشت باحالمان را تعریف میکنم ،حتی اگر الی
کتاب ِلهم کنید.
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اسم منجان است .قرار است ماجراهای زندگیمان را برایتان تعریف

جان جهان
کنم .قبلش باید بگویم که اسم واقعی من جهانجان ِ
است .اما همه به من میگویند جان!
جانجهان.
اگر میتوانیدپنج بار بهسرعت بگویید جهانجان ِ
جان جهان ...جهامجام
جانجهان ...جهامجان ِ
جهانجان ِ

ن جام ...جهامجام جا م جهام...
جان جهان جها 
جانجهامِ ...

حاال فهمیدید چرا به من میگویند جان!
حاال که فهمیدید کتاب را ورق بزنید.
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این بهترین دوستم توکا است .وقتی میگویم بهترین ،یعنی اینکه
عاشقش هستم و از همهی دوستانم بهترتر است.
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آن دو نفر را میبینید؟ همانهایی که آن گوشه مشغول کارهای
ُ
فوقالعاده ِسری هستند .آنها دوقلو هستند ،اسم یک ق ِل آنها گیل
است و آن یکی گیو .بعضیوقتها به آنها میگوییم دوقلوهای
ً
َ
َ
گادم! بعدا برایتان توضیح میدهم که چرا به آنها میگوییم گادم.
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راستش را بخواهید گیو و گیل یکجور گاوآدم هستند .منظورم این
مخلوط گاو و آدمند.
است که هم گاو هستند هم آدم .چون آنها
ِ
َ
برای همین است که به آنها میگوییم دوقلوهای گادم .این اسمی
کردن گاو و آدم اختراع کردهایم.
است که خودمان با قاتی ِ
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بیشتر
البته آنها فقط بعضیوقتها به گادم تبدیل میشوند ،و ِاال
ِ
وقتها آدم هستند .خب ،بعضیها اینجوریاند! دوقلوهای گادم
حتی خودشان هم نمیدانند که چرا اینجوریاند .گادمها کارهای
خفن زیادی بلدند و ُمخهای کاردرستی هستند.
ِ
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ً
شبیه بقیهی بچهها است .اصال به نظر من
قیافهی ما چهار تا خیلی ِ

همهی بچههای دنیا یکجورهایی شبیه به هم هستند.
باور نمیکنید؟! این هم مدرک...

شبیه نیستیم؟ هان؟!
اگر میتوانید حدس بزنید
ما کدام هستیم.
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ما اینجاییم.
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ما چهار تا دوست میخواهیم دنیای مخصوص خودمان را بسازیم.
ُ
ی بیسروته.
یعنی دنیایی که فقط مال خودمان باشد .یک دنیای گنده 
ُ
دنیایی گندهتر و باحالتر از تمام ساختمانها و کوچهها و خیابانها و
ی که تا حاال دیدهاید؛ حتی گندهتر و
شهرها و کشورها و پارکهای 
قلنبهتر از کرهی زمین.

هوپا ،ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بینالمللی ،از کاغذهای مرغوب با زمینهی ِک ِرم استفاده میکند؛ زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس میکند و درنتیجه ،چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود؛
این کاغذها سبکتر از کاغذهای دیگر است و جابهجایی کتابهای تهیهشده با آن ،آسانتر است؛
و مهمتر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالمتر

