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»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
و

ساطورآرواره

جوجه خوار
کبیر

ولگرد
پاچه گیر
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هستند که توی  این  ها همون
وحشتناک ترین کابوس هامون می بینیم...

یا... اون ها واقعاً هیوال  
هستند؟

ُخب، بر اساس گفته های 
این مرغ: نه!

هامون می

واقعاها واقعاها واقعا یا... اون
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جای خیلی وحشتناکی بود. 
ما مر غ  ها، صبح  تا شب، شب تا صبح، می ِچپیدیم توی 

قفس های تنگ. تا اینکه... اون گرِگ شگفت انگیز و 
دوست  هاش، سر رسیدند و آزادمون کردند! 

ولی... یکی از اون  ها تو رو درسته 
قورت داد. این طور نیست؟ 

آره! ولی خیلی  زود من رو 
تِخ کرد بیرون. 

خُب، بروک تنها مرغی نیست که می  گه این موجوداِت شرور 
در حقیقت... 

 خودشون 
حقیقت... 
 هستند که برای 

رو به این شکل درآورده  اند.
همه  ی 10000  مرغی که از مرغ داری آزاد شده  اند، ماجرایی شبیِه 

همین رو تعریف می  کنند. 

هاش، سر رسیدند و آزادمون کردند! 

خ کرد بیرون. تخ کرد بیرون. تخ کرد بیرون. ِخ کرد بیرون. ِخ کرد بیرون. 

ها تو رو درسته 

کنند. 
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باید وحشت کنی؟ یا بزنی زیِر گریه؟آخرالزمان بچه گربه های زامبی آغاز شده است!
یا که شلوارت رو خیس کنی؟

نه! باید بچسبی به زمین و با چشم های خودت تماشا کنی که وقتی 
مارماالِد پشمالو می زنه به چاک، 

ّبدترین سابقه دارهای دنیا چه جوری هیوالهای میومیویِی 
مارماالد رو شکست می دن!

چهار سابقه دارفقط چهار سابقه دار رو در حمله ی گامبی ها از دست نده!از این دوتا رو انتخاب می کنی؟ روده بُرشدن یا چشم های اشکی!(اون قدر می خندی که روده ُبر شی! )اصاًل هم مهم نیست کدوم یکی اون قدر می خندی که اشک از چشمت دربیاد!

قسمت 4

حمله ی گامبی ها



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


