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برای بُرنا

تقدیم به 
فرزندانم علی، تام و هری 

که منبع الهام و خوشی بی پایان من هستند.
ج.ب



امروز دوباره گند زدم به سر و صورتم!

بابا بهش می گوید: »کثافت کارِی تر و تمیز!«

ـ بچه یه نگاه به خودت بنداز! اوضاعت خیلی بیریخته!

راست می گوید! اگر قیافه ام را می دیدی، می فهمیدی به چه روزی افتاده ام... 
اووم... صبر کن ببینم! داری می بینی که...

ببینچی
کارکردهبا
خودش!

اوهوم...حاال
واسهچینیشش

اینقدربازه؟!



3

خیلی ضایع است که بعد از گندکاری نیشم 
همین طور باز می ماند. اما مگر مامان چاره ی 
دیگری برای آدم می گذارد؟ کیفم را تا 
ِخرِخره پر می کند از غذا. تازه فقط غذا 
که نیست. نوشیدنی عزیزم، لیموناد، هم هست. بعد هم این بال سِر 
صورتم می آید و همه ی بچه ها دوِر میزم جمع می شوند، هورا می کشند 

و بهم می خندند. 

ـ هی فِِردی یه کم دیگه لیموناد می خوای؟

ـ به اندازه ی کافی خوردم. دمت گرم کوپر!

زخم و زیلی دست هایش را تا آرنج می کند توی کاسه و می گوید: »من 
می خوام اون قدر آب نبات بخورم که مریض بشم.«

عجب روز پرماجرای معرکه ای! اما قبل از تعریف کردن ماجرای این 
روز معرکه باید خودم را معرفی کنم. 

اسم من فردریک آگوستوس رجینالد تنگلز است. 
از آن اسم های طوالنی و البته یک کوچولو هم خجالت آور! 

بیشتر وقت ها حتی نمی توانم درست هجی اش کنم!

شنیدیچی
گفت؟

فکرکنمماهم
بایددربریم! فردریک 

آگوستوس 
راجینالد 

تنگلیز
تنگلسریجینالتاوگستیوس فریدریک 

فوریدریک 
آگیستیوس

ریجینالتریجینالتریجینالتریجینالت

اوگستیوس 

خوشبختانه بیشتر مردم فقط فِِردی یا فِِردی تنگلز صدایم می کنند. 
به  چیزهایی  همچین  اینکه  مگر  نیست.  خجالت آور  خیلی  این طوری 

تهش اضافه کنند:

»فِِردی!بازکهزیپتبازه!«
یا

»آهایفِِردیتنگلز!
بازکهانگشتتتویدماغته!«

یا
»فِِردیدلتمیخوادباعروسکهایمنبازیکنی؟«

اتاقمان  را خواهِر کوچکم، جسیکا، می گوید. من و جسیکا  این آخری 
مشترک است. من عین خیالم هم نیست که با جسی و عروسک هایش 
بازی کنم... فقط کاش جلوی دوست هایم این سؤال را نمی پرسید. خیلی 
آبروریزی ا ست. در  ضمن جسی فوق العاده خطرناک هم هست. اگر 
یک وقت دیدید که می گوید من پشتم یک قلمبه 
دارم، سؤال نکنید،  فقط فرار کنید. چون ممکن است 
آن طرف ها یک بمب اتمی بوگندو منفجر شود. 
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هر چند  مینس.  اسم  به  دارم  هم  گند اخالق  و  پیر  سگ  یک  من 
بعضی وقت ها یادش می رود که پیر است و شبیه توله سگ ها بپر بپر می کند.  

این را هم باید اضافه کنم که بابا خیلی مینس را دوست دارد. 

وباالخره،بهتریندوستم:

بالکر!

بعضی وقت ها  هم با هم بازی جفتک اندازی 
راه می اندازند. 



بدترینکابوسهاییکهتویزندگیتوندیدینچیها
بودن؟...آه!آره!حقباشماست!آخهاینچهسؤالیه
وقتیحتییادآوریشهمموروبهتنآدمراست

میکنه؟!میخواستماینروبگم:بایدخیلیبدشانس
باشیکهتویهروزمهم،درستوسطیهکارمهمو

جلویچشمآدمهایمهم،اینکابوسها،همهشونبا
هم،اونهمتودنیایواقعیبیانسراغت!خبفردی
دقیقًاهمینقدربدشانسه!اصلماجرااینهکهبایدتو
سواریگرفتنازیهگاومکانیکیبایهگاوچرونبالفطره
رقابتکنه!اماچطوریممکنه؟!جلددومروکهبخونین

همهچیدستگیرتونمیشه...

زندگیتون که کابوسهایی بدترین

بدبیاریهایفردیتنگلز
تمومینداره!



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.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


