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سالم! اسم من اندی است.

فصل 1
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کرم درخت خواِر 
ابله! این قدر 

درختمون رو 
نخور!

می خورم!

توت فرنگی
اسب رنگی!

ما توی یک درخت زندگی می کنیم. این هم تری، دوستم است.
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ُخب، معطل چی هستید؟
بپرید باال!

تازه وقتی می گویم  از درخت یک خانه درختی است.  ُخب، منظورم 
خانه درختی، منظورم یکی از آن قدیمی هایش نیست، یک 117طبقه اش 

است!
هم  دیگر  طبقه ی   13 ما  ولی  بود،  104طبقه  قباًل  ما  )خانه درختِی 

رویش ساختیم.(

می شه بریم توش؟

نگاه کن مامان! این 
خونه درختی احتمااًل 

117طبقه ست.

اوخ، فکر کنم زیادی 
پریدم باال.

بپرید باال!

یه خرابکارِی دیگه!
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ت خ. 001

تماشایی!سیرک بزرگ و 

صدای 
خوشحالِی 

اسب

طبقه ی اسب های ریزه میزه

پنگوئن یدکی
اردِک 

گنده

خـــانــه درخــتــی
تــــــور 

تور خانه درختی

مـــــــیـدان مـــــبـارزه ی روبــات هــای غـــول پــیـــکر

تپه ی بادبادک 
هواکردن

درِ 
بدبختی

حرف...حرف، حرف، 

مدرسه ی 
رانندگی

هی هو!

1
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می دونی که تو 
اسب نیستی؟

واقعًا؟

قدت چقدر 
بلنده جیل!

سالم!

بین دوست هات 
اسب طالیِی 

خوشگل هم پیدا 
می شه؟

این شماره ی 
فکر کنم خیلی صفحه ست، ایـــموِجن! 

خوردم!

خر... پف

این اسب های ریزه میزه دارن 
من رو می خورن!

گاز!گاز!

یوهووو! این اسب های 
ریزه میزه خیلی قوی ان!

تو هم خیلی سنگینی!

سالم!

سالم!

به به، این تیکه 
علِف گنده از کجا 

افتاد؟

اسب ریزه میزه ی 
ریزه میزه

صفحه ی 
9

ما به خانه درختی مان یک طبقه ی اسب های ریزه میزه اضافه کردیم،
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پوست راسو!

بلییینگ!

شلوارم دراومد!

از توی کاسه ی 
غذا بیا بیرون!

دستگاه تعویض 
لباس خواب

بهترین مهمونِی 
دنیاست!

کواک!

ُاه  ُاه!

تنبل برات بزرگه؟

خر... 
پف

زیرشلواری 
موش

زیرشلواری تمام قد دایناسور

موجود سه پا

زرافهفیل

پرنده

محل انفجار  ز.ش ها

بوووم!
زیرشلواری باد شونده

وای اندی! شورت های من 
پووفف!معروف  ان!

زیرشلواری 
موبایلی

زیرشلواری 
مسخره

زیرشلواری عصبانی

ت
وبا

ی ر
وار

شل
زیر

زیرشلواری کپک زده

زیرشلواری های 
تخت

زیرشلواری موشکی

می شه من هم از این ها 
داشته باشم، مامان؟

آهای 
زیرشلواری! 

برگرد 
سر جات!

زیرشلواری 
اسب

زیرشلواری فوالدِی 
نهنگ

هه هه!

زیرشلواری در 
حال فرار

زیرشلواری قاتل

یک موزه ی زیرشلواری،یک اتاق ویژه برای مهمانی لباس خوابی،
ت.

اس
ی  

وار
شل

زیر
ف 

خف
ش م

ز.
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لطفًا منتظر بمانید

من یه 
بزم!

می دونم 
بزی!

حرف، حرف، 
حرف، حرف... 
انتظار... حرف، 

حرف، حرف

واسه چی منتظریم؟

روزنامه

خر... 
پف

انتظار!

انتظار!

انتظار!

سرت شپش 
داره!

من چرا 
منتظرم؟

در انتظار 
گودو

آقای فالمینگوی 
صورتِی  پالستیکی، شما 

منتظر چی  هستین؟
نوِش جان!

اتاق انتظار

یک باجه ی عکاسی،

بدویین بیایین! اندی داره 
سلفی می گیره!

باجه ی 
عکاسی

2 دالر

یک اتاق انتظار،

ماغ!طوطِی شاخ داربرگ بالدار، 

من چرا 
منتظرم؟

هی، ها!
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3

بله.

خیر.
شاید.

میز

دستگاه مارشمالو 
کجاست؟

کاله

دانه ی خانه درختی

مامان، ما هم می تونیم 
خونه درختی خودمون رو سبز 

کنیم؟
چی؟ 

کو؟ 
ِکی؟

موووز!

مامان، 
می شه باز 
بهم میگو 

بدی؟

خیال می کردم خیلی 
بزرگ تر از این باشه.

اون ماکته، 
عزیزم!

ماکت 
خانه درختی

بابا، اونجا رو! ماکت 
آره عزیزم.خانه درختی!

نهههه! من 
مارشمالو نخوردم!

عیبی نداره. بذار 
برسیم خونه، یه 
 میلیون مارشمالو 

برات می خرم.

مارشمالوی 
مجانی

بابا، یعنی به همه مارشمالو 
می دن؟

خب، کی 
می دونه؟

بیا بریم 
طبقه ی هری  

پاتر. 

من فکر نمی کردم پنگوئن ها 
بتونن پرواز  کنن.

درست فکر می کردی، چون نمی تونیم. 

تور خانه درختی

کمک!

من این باالم، 
مکس!

اونجا رو مامان! یه 
نهنگ آبی!

مغازه ی سوغاتی

تری

اندی
کالسکه ی سیلکیجیل

سیلکی

استخوان پا

می شه یه عروسک 

اندی بخریم بابا؟

من سوار 
اون اتوبوس 

نمی شم!

راست می گه؟ ما نمی تونیم 
پرواز کنیم؟ 

ساکت شو   وارنر! اگه زیاد حرف 
بزنی اعصاب مسافرها ُخرد 

می شه. 

مسابقه ی بوکس با خرطوموکس

ببخشید!

پنج دور مسابقه
تور خانه درختی

یک دفتِر گردشگری مخصوص خانه درختی که میز اطالعاتش 24ساعته 
پاسخـگوست، با یک اتوبـوس گردش در خانه درخـتی که پنگوئن هـا 

جابه جایش می کنند و یک مغازه ی سوغاتی،

تور بعدی به سمت آزمایشگاه مخفی 
می شه!زیرزمینی تا پنج دقیقه ی دیگه شروع 
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من عمرًا 
نمی رم 
توش!

من هم 
همین طور!

ترسوهای 
بزدل!

شمشیر،  قورت دادن  آتش،  خوردِن  ویژه ی  اجراهای  با  سیرک  یک 
رام کردن صندلی، و هنرمندان و دلقک های ذوزنقه ای،

دِر بدبختی )اصاًل بازش نکنید، وگرنه همه جوره و تمام وکمال بدبخت 
می شوید!(،

آتش خورنده!

وایسا روی پاشنه!

! خ آ آ آ آ

رام کننده ی 
صندلی

دندان قروچه

روبرتو!شمشیر قورت دهنده!
کاله سخنگو

به سیرک 
بزرگ خوش 

آمدید!

فالمینگوی 
غول پیکِر بادی

نوبت منه بگیرمت؟

ُاه ُاه!
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