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1
سالم

یک شنبه

سالم دفترچه! 
دوباره برگشتم! منم، اِوا بال ُقلنبه! 

خیلی هیجان زده ام!  چه هفته ی باحالی در پیش داریم.



1011

من عاشق این چیزها هستم: 

با  خندی��دن 
دوست هایم بالشم

بوی توت فرنگی ها

نوشتن فهرست کارهایم

نقاشی کشیدن

خواندن داستان های کارآگاهی

کلمه یآب نبات چوبی  

گل های استکانِی آبی 
)گل مورد عالقه ام(

-1

-2

-3

-4

-5

فهرست کارها
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من عاشِق این ها نیستم:

کلمه ی باتالق

سو کالوسون 
)وقتی که بدجنس می شود(

شانه زدن پرهایم

صدای گوش خراش گیتاِر برادرم، 
هامفری. )او بچه ی خوبی ا س��ت، اما 

خیلی سر و صدا دارد!(

بدجنسیانبدجنس خانم 

شب های بارانی

بوی پی پِی سنجاب ها

کیک ِکرم مامان

دیدن کسی که غمگین 
است
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من عاشق خانواده ام هستم!

توی ای��ن عکس ما در تعطی��الت آفتابی جغدی فورنیا 
 هستیم:

باکستر، خفاش خانگی من هم یکی از اعضای 
خانواده است. 

بابا
هامفری

من
نی نی مو

مامان

او خیلی شیرین ا ست! 



1617

جغده��ا کاره��ای باحال جورواج��وری بلدند. مثل 
پرواِز خیلی خیلی سریع!

و چیزهای خیلی دور را با چشم های 
بزرگمان می بینیم.

ما تمام شب بیداریم. 

تمام روز می خوابیم.

و اینکه من عاشق 
جغد بودنم. 



1819

لوس��ی یک مارمولک خانگی به اسم ِرکس دارد. 
رکس بهترین دوست باکس��تر است. ما عاشق این 

هستیم که لباس تنِ  حیوان های خانگی مان بکنیم!

من در درختسان، خیابان کاج چوبی،  النه درختی شماره ی 11 
زندگی می کنم.  

لوسی نوک نوکی بهترین 
دوست من است. 

لوسی روی درخت کناری 
زندگی می کن��د. ما همه ا ش با 
تلفن کاجی هایمان با هم حرف 

می زنیم. 

من و لوسی با هم به مدرسه می رویم. این عکس 
کالس ماست. 

االن اس��ت ک��ه آفتاب 
بروم  بای��د  دربیای��د. من 
بخوابم. فردا باهات حرف 

می زنم دفترچه!

دوشیزه پُشت پَرپَری
ِکالراسو

میسیزارا

جورجزک
لوسیمن

جیکوب

لی لی
کارلوس




