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فصل 1

سالم. اسم من اندی است. 



2

ما توی یک درخت زندگی می کنیم. این هم تری، دوستم است. 
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خب، منظورم از درخت، یک خانه درختی است. 
تازه وقتی می گویم خانه درختی، 

منظورم یکی از آن قدیمی هایش نیست. 
یک 13طبقه اش است! 

خب،  معطل چی هستید؟ 
بپرید باال!
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استخر شنایی که می شود داخلش را دید،خانه درختی ما یک مسیر گنده ی بولینگ دارد،
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شاخه های انگوری که می شود باهاشان تاب خورد،یک حوضچه پر از کوسه ی آدم خوار،
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نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب آسان تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایى سبزتر و سالم تر

هوپا ناشر کتاب های خوردنی


