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چطور
 نقاشی کنیم

سالم. اسم من »اندی« است.

فصل 1

بای بای!
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ما توی یک درخت زندگی می کنیم.این هم »تری«، دوستم است.

پس بستنی من 
چی؟

چی کار می کنی؟

چطور 
بخوانیم
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داره لق می زنه!

نترس اندی! می دونم 
دارم چی کار می کنم!

عمرًا   اگه بدونه!

خنگول ها!

امن هست؟

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

91طبقه اش است!
)خانه درختی مان قبالً 78طبقه بود، ولی ما 13 طبقه ی دیگر رویش 

ساختیم.(

خب، معطل چی هستید؟ 
بپرید باال!

ِتری، دیگه خیلی 
بلند شده!

45



ساندویچ های 

زیردریایی

من نابغه ام. 
کله م گنده س.

67



ما به خانه درختی مان یک چادر اضافه کردیم که پیشگویی به اسِم 
»مادام همه چیزدان« تویش زندگی می کند،

یک ساندویچِی زیردریایی که ساندویچ هایی هم اندازه ی زیردریایِی 
واقعی می فروشد،

پیشگو
واقعًا مادامهمهچیزدان

روز تولدم 
یه ُکره اسب 

      کادو می گیرم؟

امیدوارم 
کارت خوان 
داشته باشه!

من دو  تا 
می خوام!

خیلی 
شکمویی!
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من پرنس 
سیب زمینی ام! باید 
جلوی قطار بشینم!

گوشت مزه س!

هورااا! 
َبه َبه! خوش می گذره! 

سیب زمینی 

با طعم گوشت!

سس گوشت

بز در سِس گوشت

ُخر... پف...

ُخر... پف...

ای ول! 
سس گوشت!

موتور قطار با 
سس گوشت 

کار می کند

من نمی خوام 
پوره شم!

هی هو!

کوسه ها عاشق 
سیب زمینی اند!

برگرد اینجا
 آقای سیب زمینی!

وای مامان! 
فرانِکشِتب زمینی!

گاز!

پلیکان

پوره ی سیب زمینی و 

سِس گوشت

قطار

یک قطاِر ویژه ی پوره ی سیب زمینی و قوی ترین گرداِب جهان،
سِس گوشت،

شلوارم رو   َکند!

مال من رو هم!

مال من رو هم!

من پادشاه 
دنیام!
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جایزه ای 
که به عنوان 

ترسناک ترین 
عنکبوت بردم!

تری

پنگوئنجایزه ی احمق ترین 

من؟
تری

واقعًا     که 

طبقه ی 

مسخره ایه!
بهترین سِگ 

تلویزیونی
جایزه ی 

فرفری ترین مو 
برای تری

جایزه ی 
خنگ ترین پا 

برای تری

یکی 
این رو 
از   روم 
برداره!

وای! جایزه گرفتم! 
چه غافل گیرکننده!

بهترین 
نقاش تری

بهترین 

تخم مرغ پز 

تری 

اندی

جایزه ی 
کله پوک ترین 

             اندی

تری

تری

تری

ُخر... ُپف ...

تری

استاد... 
تری

منفجرشوندهتخم چشِم یک کیسه 
دوباره 

بچرخون!

آماده؟
چوب های  بزن بریم!

ضربه به 
چشم

من یه  میلیون 
دالر   رو 

می خوام!

غذای 
مادام العمِر 
گربه نداره؟

بازهم کترِی 
آشغالی 
بردیم!

چه 
بدشانس!

به من چه که 
ضربه به چشم 

ُبردی؟

من 
کلم

بروکسل!
امیدوارم 

زندگی نامه ی 
اندی   رو 

نبریم!

ک میلیون 
دالری

یک
 ُکره اسب

ک
محکم لگِد ی ک 

ف ی
مصر

سال کلم 
ل

س
بروک

کتری 
برقی

جلسه ی 
پیشگویی

به 
به 

ضر
شم

چ

به 
فر 

س
یخ

مر

سفر  به

 زیِر دریا 

ک طرفه(
)ی

سفر  دوهفته ای به 
نارنیشیر

مجموعه ی  2۴جلدِی  زندگی نامه ی  اندی

تخِم 
چشم

یک اتاق پر از جام،یک گردونه ی »بچرخ و ببر«،

تری
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آتشفشان فعال

ِکوین

زمیِن یخیترومپ!

ب!
گروم

خرطوموکس

در

1
2

3

بلینگ!

کوسه ها

دینگ!

فواره ی لیموناد

موِج گُنده

پروفسور احمقو

ساندویچ زیردریایی
دکمه ی قرمِز ُگنده

تخم چشم

موووووز

یک دستگاه پین باِل آدمیزادی،
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اینجا خیلی گرمه اندی. 
بذار  پنکه  رو   بزنم 

خنک شیم.

آهای! 
دارین ُچرت 

می زنین؟

منتظِر فرمان!

راحت ترین شغِل دنیاست!

نه بابا. خودشون می دونن 
چی کار کنن!

نباید با خلبان ها حرف بزنیم؟

یک خانه کارتِی 91طبقه معروف به خانهیپوشالی،یک برج کنترل پرواز،
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آهای باب، 
نترسونشون!

راست می گه 
باب!

باب از آدمیزاِد ترسیده 
خوشش می آد!

ویززز!

اوه! 
اوه!

              تری! این تار 

               زیادی غول پیکره!  

           عنکبوتش هم 

غول پیکرتر!

قراره شاِم عنکبوت شیم.

جیل! 

کمک!

سروصدا نکن 
اندی! 

می خوام بخوابم.

ُخر... ُپف...

یک جزیره ی دورافتاده،یک تارعنکبوت غول پیکر )با عنکبوت غول پیکر!(،
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ای ول! چه 
آشغال های خفنی!

سالم. 
آخرین اخبار 
را به اطالع 

می رسانم...

خوش مزه س!

یه هویِج گنده!

به به!
شلغم

و یک دکمه ی قرمِز ُگنده )که نمی دانیم فشارش بدهیم یا نه، یک آشغال دانی )با کمد قدیمِی اسرارآمیزی رویش(،
چون یادمان نیست برای چیست.(

بپا! ممکنه 
خطرناک باشه!

شاید هم نباشه.

بهشون بگو 
کار احمقانه ای 

نکنن!

باید فرار کنیم؟

من که رفتم!

بهش دست 
نزن!

پس مورچه ها 
کجان؟

دکمه ی قرمز ُگنده
مراقب باشید!

اونجا رو ببین، 
جورجیا! وای! 

یه خرچنِگ سخن گو!

می دونم که 
این نقاشی 

سیاه وسفیده، 
ولی این دکمه 

واقعًا قرمزه!

دکمه ی قرمز ُگنده

هاه!
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خانه درختِی 

۶۵طبقه

خانه درختِی 

۵2طبقه

39طبقهخانه درختِی 

خانه درختِی 

2۶طبقه

13طبقهخانه درختِی 

91 طبقهخانه درختی 

احمق

اعصاب ُخردکُن
ماهِی 

کلک!

ترسناک

نفرین شده

کتاب 
ب بعدی

کتا
بد

کتاب 

خیلی بد

دیوونه

مکبث

روزی لجنزاری...

ربه 
گ ی 
رو ت

موک

بدنه؟این کجای 

وزغ و قورباغه! ی 
سخه 

ن
ک 

الکترونی
تمام 

ب ها!
کتا

گاِو گنده ی 
چاق!

لپ تاپم!

اونجا  رو  رنگ 
نکردی.

خانه درختی غیر از اینکه خانه ی ماست، محل کارمان هم هست. 
من داستان می نویسم. تری نقاشی هایش را می کشد.

حال به هم زن

این دیگه چه 

ت وپرتیه؟
چر

همین طور که می بینید، چند وقتی هست که مشغول نوشتِن کتابیم.
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چی شده فیل؟
بیل افتاده تو 

آبشار شکالت. 
نمی تونیم درش 

بیاریم!

چیزی نیست... کمکش می کنم.

کمی بعد

کمی بعد

کرشی پنجه ش 

زخم شده! بدو!

مرسی!

لومپی پستچی رو 
گاز گرفته!

چند دفعه بهت بگم از این کارها نکن 
لومپی؟!

هق هق

غرغر!

بله. خب وقتی آدم در یک خانه درختی 91طبقه زندگی کند، 
همه اش حواسش پرت می شود...

بازهم کمی بعد

بازهم کمی بعد

آخ خ خ!

چیه؟؟
اندی! 

انگشتم توی 
مدادتراش گیر 

کرده!

بیل و فیل می گن امروز باید 
استراحت مطلق باشم. آه!

کوسه گنده هه

 آقای هی هو رو قورت داده! 
بجنبین!

این قدر مزاحممون 
نشین!

بی خیال اندی. دارن 
بازی می کنن!

بعدش من، 
بعدش من!

به خاطِر این ها تا 
حاال کار نکردیم!

عیب نداره. 
باحاله!

َ
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ولی آخرش هرطور شده، کتابمان را می نویسیم.

اگر شما هم مثل بیشتِر خواننده های ما باشید، احتماالً می خواهید بدانید 
که این دکمه ی قرمِز گنده برای چیست.

فصل 2

اندی، چاپگر کار نمی کنه!

به نظرم ماجرا 
کم داره.

سعی کن بهتر 
توصیفش کنی اندی!

راستش رو بخوای، 

خنده دار نیست.

ببینم، چرا نمی رین کمک تری؟ 

اون بیشتر کمک می خواد تا من!

کمکت می کنیم 
نقاشی کنی!

نقاشِی کارال  از  تو  بهتره!

شلوار نو
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تری می گوید: »آره. من هم همین سؤال رو دارم. دکمه هه واسه 
چیه اندی؟ یادم نمی آد.«

می گویم: »من هم یادم نمی آد. نمی دونم!«
تری می گوید: »پس بیا فشارش بدیم و بفهمیم!«

می گویم: »خب، آره. شاید. ولی به نظرت می ارزه کل دنیا رو بترکونی 
تا ببینی از دماغت رنگین کمون درمی آد یا نه؟«

تری می گوید: »اوم... بذار فکر کنم... اوم...

می گویم: »نه! از کجا معلوم از اون دکمه ها نباشه که کل دنیا رو 
می ترکونن؟«

تری می گوید: »شاید هم از اون دکمه ها باشه که وقتی می زنی ش، 
از دماغت رنگین کمون درمی آد.«
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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.

بهامیددنیاییسبزتروسالمتر


