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جوجه خان دیگر یک دقیقه هم نمی توانست صبر کند. برای همین، صبحانه اش را تمام 
کرد، دوربینش را برداشت و پرواز کرد به طرف لندن.

او لندن را از همه ی  شهرهای دنیا بیشتر دوست داشت.
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بعد از این که از باالی خیابان ریِجنت1 گذشت، از میان ابرها پایین آمد و از ساختمان 
مجلس هم گذشت و نرم و آرام روی رودخانه ی ِتیمز2  فرود آمد. 

خوشبختانه دوربین جوجه خان ضدآب بود. هتل ِسُوی3 هم همان نزدیکی بود، جایی 
که جوجه خان معموالً آن جا می ماند. 

جوجه خان گفت: »گود مورنینگ4! من یک اتاق رزرو کرده ام.«
موریس، مسئول پذیرش هتل، گفت: »بله آقا! خوش حالم 

دوباره برگشته اید. اتاق مورد عالقه تان حاضر است!« 

89



جوجه خان هر وقت به لندن می رفت، در این اتاق بسیار زیبا و گران قیمت رو به رودخانه 
می ماند. چون می توانست همان طور که از صبحانه اش در تختخواب لذت می برد، لندن 

را هم تماشا کند. 
صبِح خیلی زود بود. جوجه خان یک صبحانه ی انگلیسی کامل سفارش داد و بعد برای 

روزش برنامه ریزی کرد و کارهایش را نوشت. 

جوجه خان عاشق این بود که دنبال چیزهای 
تازه ی شهر مورد عالقه اش باشد. 

او هیچ وقت از یادگرفتن خسته نمی شد. 

کمی بعد که بیرون رفت، یک گردشگر که گم شده و ترسیده بود از او نشانی پرسید. 
جوجه خان خوش حال بود که می تواند به او کمک کند. این طوری حس می کرد واقعًا 

اهل لندن است. 
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ملکه گفت: »آه، جوجه خان! چقدر خوش حالم 
صدای شما را می شنوم! 

 برای چای صبحگاهی منتظرتان هستم. خودتان
را برسانید.« 

جوجه خان هم همین کار را کرد. 

در کاخ باکینگهام5، جوجه خان خیلی مواظب رفتار و حرکاتش بود. تمام تالشش را کرد 
تا اسباب و اثاثیه ی کاخ را نشکند. 

اوِل فهرستش نوشته بود به دیدار یک دوست خاص برود. هر وقت جوجه خان به لندن 
می آمد، به حضور ُعلیاحضرت ملکه می رفت. 

البته او همیشه اول تلفن می زد تا ملکه وقت داشته باشد برایش خوردنی های جورواجور 
درست کند. 

بعد از خوردن چای صبحگاهی، ملکه پیشنهاد کرد به بالکن بروند. 
ملکه گفت: »می دانید که چشم اندازِ آن جا شگفت انگیز است.« 

مهمان دوست داشتنی اش جواب داد: »من عاشق آن چشم انداز هستم علیاحضرت!«
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