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نویسنده و تصویرگر: آرون بلیبی
و

آرواره

ساطور

جوجه خوار کبیر

ولگرد پاچه گیر
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امشب تمامِی ساکنان این کره ی خاکی، 
به جشن و پای کوبی مشغول اند. سرانجام 
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ُخب، من هم موافقم که 
اسم گروه شون اون قدرها 
جذاب نیست، اما شک 

ندارم که همه ی شما 
در سرتاسر کره ی زمین 

دوست دارید این

رو در آغوش بگیرید! 

رهاسبها و دلفینَسگ توله ها، ُکره  اسب ها و دلفین ها به شکل اول شون بله! جشِن پیروزی! حاال همه ی بچه گربه ها، 
نیستند و دوباره همون 

دوست های نازنازی و گوگولی خودمون شده اند.اون ها دیگه 
می دونید که این اتفاق رو مدیون

 هستیم؟ 
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آقای گرگ،آقای گرگ،
 

آقای مار،

آقای کوسه ، 
 

آقای کوسه

و 

فکر می کنم یک جور ماهی باشه. شاید ساردین. 

و راستش دلم می خواهد این رو هم اضافه کنم که 
من همیشه فکر می کردم که اون ها معرکه اند. 

می گم... 

پس بیایید یک صدا و از صمیِم 
قلب بهشون بگیم که... 
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هوپا، ناشر کتابهای 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 اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر


