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کرده است.

»کپی رایت« یعنی چه؟
و  بلیبی  آرون  کتاب،  نویسنده ی  از  هوپا«  »نشر  یعنی 
زبان  به  کتاب  این  برای چاپ  اسکولاستیک،  ناشرش، 
بابت  و  اجازه گرفته  دنیا  و همه جای  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 
و  اجازه  بدون  کند،  دنیا چاپ  یا هر جای  ایران  در 

رضایت آرون بلیبی این کار را کرده است.
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نویسنده و تصویرگر: آرون بلیبی
و

حملهیگامبیها

آرواره

ساطور

کبیرجوجه خوار
ولگرد

پاچه گیر
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عصر بخیر!

اگر هنوز کسی توی شهر مونده، 
خواهشمندم با دقت به حرف های 

من توجه کنه...

اگر هنوز کسی توی شهر مونده، 
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دانشمند میلیاردر دیوانه، 
 

ارتشی از بچه گربه های زامبی، یا 
 رو روانه ی 

ارتشی از بچه
همان 

شهر کرده.

و باید به اطالع شما 
برسونم که

االن ساختمان تلویزیون هم در 
 است. هنوز 

مطمئن نیستم تا ِکی می تونیم روی 
آنتن بمونیم. اما باید بگم که...

گامبی ها موجوداتی 
پشمالو، فوقالعاده نازنازیپشمالو، فوق العاده نازنازی  

حواس تون رو جمع کنید! 
اگه گیِر گامبی ها بیفتید، به 
شما رحم نمیشما رحم نمی کنند، اون ها 

اما... من توصیه هایی دارم که 
شاید با عمل کردن به اون ها 

بتونید، جون تون رو نجات بدید...
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یک: همه ی گامبی ها یک 
به 

گردن شون دارند. پس اگر صدای 
ناِز جیلینگ جیلینِگ زنگوله رو شنیدید، 

دست دست نکنید. 

دو: گامبی ها 
 بنابراین 

دو: گامبی

آب بهترین  شما 
در برابر گامبی هاست. آب گامبی ها رو 

کالفه می کنه و فراری شون می ده.

و در آخر اینکه، با یک  
می تونید مثِل آب خوردن گول شون 
بزنید. پس اگر با یک گامبی روبه رو 

شدید، یک گوله کاموا براش بندازید. 
این جوری شانس تون برای  

خیلی زیاده.

دستدست نکنید. 

البته، اگر با 
 
روبه رو بشین، هیچ کدوم از 
چیزهایی که گفتم به کارتون 

نمی آد.

اگر به ارتش گامبی ها برخوردید، 
تنها کاری که میتونید بکنید اینه: تنها کاری که می تونید بکنید اینه: 

وااای، نه! اومدند تو!وااای، نه! اومدند تو!وااای، نه! اومدند تو!
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شما صدای 
 
رو می شنوید، از بخش 
خبری شبکه ی 6 و باید 

بهتون بگم که...

اوضاِع اینجا
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قسمت 5 

خبِر بد؟ دنیا دارد به پایان می رسد.
تازه، شاید سر و کله ی یک  چیِز حال به هم زنی هم توی لباس فضانوردی شاید آن ها مجبور باشند یک موشک قرض بگیرند... و خبِر خوب؟ چهار سابقه دار برگشته اند که دنیا را نجات دهند. ُخب 

ساندویچ بوریتوی ُپر از لوبیا خورده باشد...پیدا شود... شااااید هم آقای پیرانا یک  عالمه 

خیلی خیلی زیاد! این یک قدم خیلی کوچولو برای 

بَر و بچه های سازمان بین المللی خوش سابقه هاست. 

و یک قدم غولی برای چهار سابقه دار!

اما جدی جدی این ماجرا چقدر بیخ پیدا می کند؟ چقدر؟ 

خیلی  زود می رسه 

به دستت!!! 



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.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر


