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 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا محفوظ است.
 استفاده  از متن این کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در قالب بخش هایی از آن مجاز است.



ما چهار تا دوستیم. چهار تا دوسِت واقعِی واقعی؛ نه از آن الکی ها! چهار 
تا دوست هستیم که پلیس ها و جاسوس ها و غولتشن ها می خواهند 

دستگیرمان کنند.
می دانید چرا؟ خب معلوم است که نمی دانید؛ اما اگر دوست دارید 

بدانید، دنبالم بیایید...
من  ولی  ببندید.  را  کتاب  اآلن  همین  ندارید،  دوست  هم  اگر 
الی  اگر  حتی  می کنم،  تعریف  را  باحالمان  سرگذشت  هرطورشده 

کتاب ِلهم کنید. 



اسم من   جان است. قرار است ماجراهای زندگی مان را برایتان تعریف 
  کنم. قبلش باید بگویم که اسم واقعی من جهان جان جاِن  جهان

است. اما همه به من می گویند جان! 
اگر می توانید  پنج بار به سرعت بگویید جهان جان جاِن  جهان.

جهان جان جاِن  جهان... جهام جان جاِن جهان... جهام جام 
جان  جهام... جاِن جهان جهان  جام... جهام جام جام  جهام...

حاال فهمیدید چرا به من می گویند جان! 
حاال که فهمیدید کتاب را ورق بزنید.
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این بهترین دوستم توکا است. وقتی می گویم بهترین، یعنی این که 
عاشقش هستم و از همه ی دوستانم بهترتر است.

کارهای  آن گوشه مشغول  را می بینید؟ همان هایی که  نفر  دو  آن 
فوق العاده ِسری هستند. آن ها دوقلو هستند، اسم یک ُقِل آن ها گیل 
دوقلوهای  می گوییم  آن ها  به  بعضی وقت ها  گیو.  یکی  آن  و  است 

گاَدم! بعدًا برایتان توضیح می دهم که چرا به آن ها می گوییم گاَدم.
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راستش را بخواهید گیو و گیل یک جور گاوآدم هستند. منظورم این 
است که هم گاو هستند هم آدم. چون آن ها مخلوِط گاو و آدمند. 
برای همین است که به آن ها می گوییم دوقلوهای گاَدم.  این اسمی 

است که خودمان با قاتی کردِن گاو و آدم اختراع کرده ایم.

البته آن ها فقط بعضی وقت ها به گادم تبدیل می شوند، و ِاال بیشتِر 
گادم  دوقلوهای  این جوری اند!  بعضی ها  خب،  هستند.  آدم  وقت ها 
کارهای  گادم ها  این جوری اند.  چرا  که  نمی دانند  هم  خودشان  حتی 

خفِن زیادی بلدند و ُمخ های کاردرستی هستند.
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قیافه ی ما چهار تا خیلی شبیِه بقیه ی بچه ها است. اصاًل به نظر من 
همه ی بچه های دنیا یک جورهایی شبیه به هم هستند. 

باور نمی کنید؟! این هم مدرک...

شبیه نیستیم؟ هان؟!
اگر می توانید حدس بزنید 

ما کدام هستیم.
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ما چهار تا دوست می خواهیم دنیای مخصوص خودمان را بسازیم. ما این جاییم.
یعنی دنیایی که فقط مال خودمان باشد. یک دنیای ُگنده ی   بی سروته. 
دنیایی ُگنده تر و باحال تر از تمام ساختمان ها و کوچه ها و خیابان ها و 
و  گنده تر  حتی  دیده اید؛  حاال  تا  که  پارک هایی   و  کشورها  و  شهرها 

قلنبه تر از کره  ی زمین. 
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هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه این که برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


