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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.

The Bad Guys, Episode 5: Intergalactic Gas
Text and illustrations copyright © Aaron Blabey, 
2017. 
First published by Scholastic Australia Pty 
Limited in 2017. 
This edition published under license from 
Scholastic Australia Pty Limited.
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روی آنتن هستیم االن؟ خیلی ُخب. باشه... باشه!
 رو می شنوید از 

روی آنتن هستیم االن؟ خیلی
صدای 

بخش خبری شبکه ی ۶!
استودیوی خبِر ما کامالً تخریب شده. اما تمام 
تالشمون رو خواهیم کرد که خبرها رو به شما 

برسونیم. 

و حاال، آخرین اخبار...
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همه می دونیم که بچه گربه های زامبی، یا همون گامبی های 
و انگار نمی شه  جلوی این زامبی ها رو گرفت. 

انگار باید اعتراف کنیم که

لنگرگاه 3

گوشت خوار چقدر وحشتناک  بودند... اما  با 
همه جا پُر شده از  سگ توله  های زامبی، این  قابل مقایسه نیستند... 

 خرگوش  کوچولوهای زامبی، دلفین های زامبی، 
ُکره اسب های زامبی، و  از همه، 

بچه گربه های زامبی! ما فکر می کنیم همه ی این کار ها زیِر 

 اما 

های زامبی! ما فکر می
سِر 

اون
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و خبر دیگه اینکه هیوالهای شهر، همون ها 
که تازگی ها توی  و 

خرابکاری راه انداخته بودند، 
تالش می کنند مسئولین شهر رو متقاعد کنند که از 

مخفیگاه دکتر مارماالد  

با هم به این تصاویر نگاه می کنیم... 

بله! درست شنیدید! 
اون ها ادعا می کنند 
دکتر مارماالد رفته 

با هم به این تصاویر نگاه میکنیم... 

دکتر
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دارند دونه به دونه غیب می شن!

دندون داره...  فکر می کنید اصالً این قسمت خنده دار هست؟ یعنی این آخِر ماجراست؟ کسی چه می دونه؟ شاید هم باشه! و  یک عالمه هم لولوپی لوبیایی!موجودی که  

قسمت ششم سریال چهارسابقه دار خیلی زود 
و سروکله اش توی 

قسمت ششم سریال چهارسابقه

کتابخونه تون پیدا می شه!



هوپا، 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


