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کرده است.

»کپی رایت« یعنی چه؟
و  بلیبی،  آرون  کتاب،  نویسنده ی  از  هوپا«  »نشر  یعنی 
زبان  به  کتاب  این  چاپ  برای  اسکولاستیک،  ناشرش، 
بابت  و  گرفته  اجازه  دنیا  جای  همه  و  ایران  در  فارسی 
انتشارش، سهم نویسنده را که صاحب واقعی کتاب است 

پرداخت کرده است.
اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی در 
ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت 

آرون بلیبی این کار را کرده است.
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نویسنده و تصویرگر: آرون بلیبی
مترجم:سیدنویدسیدعلیاکبر

آرواره ساطور

جوجه خوار کبیر
ولگرد پاچه گیر

زندان شهِر سگییورش به
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پیس! پیس! 
ِهی! با تواَم!
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بیا اینجا ببینم!بیا اینجا ببینم!

ِ خودت!آره، تو! خوِد خودت!
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االن داری با خودت دو دو تا چهار تا می کنی که »وااااای! یک 
گرگ بِد گنده ی ترسناک! نمی خواهم باهاش َهم کالم شم!

» اون یک 

ُمشکل ُپشکلی داری؟ 

آهان، گرفتم! 

آره، آره، دوزاری  م افتاد... 

 
شکلی داری؟ ُشکلی داری؟ ُشکلی داری؟  شکل ُ

گفتم 
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ُخب رفیق! بگذار قشنگ روشنت کنم... این درست که 

... این درست که من خوش دارم بعضی وقت ها شبیه 
مامان بزرگ ها لباس بپوشم، اما دلیل نمی شه که... 

12

تویی مامان بزرگ؟
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... من رو

پلیس جنگل
آقای گرگ

شماره پرونده: اِی 10245

اداره ی پلیس پایتخت
برگه ی اتهامات ُمجرم

 بدونی.

نام:
شماره  پرونده:
لقب ها: 
نشانی:

هم دست های َردیابی شده:

فعالیت های مجرمانه:

وضعیت:

آقای گرگ
اِی10245

َبِد بزرگ، آقای ساطور، مامان بزرگ
یک جایی در جنگل

هیچ کس

- خراب کردن خانه ها با فوت )سه بچه خوک بیچاره این قدر ترسیده بودند که از آقای 

گرگ شکایت نکردند.( 

- خود را جای گوسفندها جا زدن

- به زور وارد خانه ی مامان بزرگ ها شدن 

- خود را جای مامان بزرگ ها جا زدن

- تالش برای خوردن مامان بزرگ ها

- تالش برای خوردن نوه های مامان بزرگ ها

- سرقت لباس خواب و دمپایی 

خطرناک. نزدیکش نشوید!
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این ماجرا برای چهار سابقه دار، دست گرمی هم نبود. فکر می کنید چی پیش می آد؟
نجات 200 تا سگ پشمالو که چیزی نیست.

با نجات 10000 تا مرغ که توی یک مرغدونی ناجور، با یک 
سیستم امنیتی خیلی خیلی پیشرفته گیر افتاده اند، چه جوری ها هستید؟

وقتی یکی از بَدها به »جوجه خوارِ کبیر« مشهوره، چه جوری 
می تونند مرغ ها رو نجات بدهند؟

با بدها همراه باشید، تا با عضِو عجیب و غریب و جدیِد دار و 
حتی پلک هم نزنید؛ چون که شاید یک موجود خیلی شرور دسته شون، کارهای خوب و مرموز بیشتری انجام بدهند.

حسابشون رو برسه و... پِخ پِخ!
چهار سابقه دار
قسمت دوم

مأموریت تمام عیار



و ناشر کتابهای خوردنی

نرش هوپا همگام با نارشان بین املللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند؛ زیرا:

 این کاغذها نور را کمرت منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمرت 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 اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمرتی قطع می شود.

به اميد دنيايى سبزتر و سا� تر


