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نویسنده :اندی گریفیتس
تصویرگر :تری دنتون
مترجم :آنیتا یارمحمدی
ویراستار :پرنیان رجبزاده
مدیرهنری :فرشاد رستمی
طراح گرافیک :بهار یزدانسپاس  -سحر احدی
چاپ سوم1400 :
تیراژ 5000 :نسخه
قیمت 75000 :تومان
شابک دوره978-600-95765-8-6 :
شابک978-622-204-461-9 :

فارســی در ایــران و همــه جای دنیــا اجازه گرفتــه و بابت

انتشارش ،سهم آنها ،یعنی صاحبان واقعی کتاب را پرداخت
کرده است.

ا گر هر ناشــری غیــر از هوپا ،این کتاب را به زبان فارســی
در ایــران یا هر جای دنیا چاپ کند ،بــدون اجازه و رضایت
انــدی گریفیتــس و تــری دنتــون ایــن کار را
کرده است.

آدرس :تهران ،میدان فاطمی ،خیابان بیستون کوچهی دوم الف ،پالک  ،3/1واحد دوم غربی.
صندوق پستی 1431653765 :تلفنinfo@hoopa.ir 88998630 :
ً
همهی حقوق چاپ و نشر انحصارا برای نشر هوپا محفوظ است.
استفاده از متن این کتاب ،فقط برای نقد و معرفی و در قالب بخشهایی از آن ،مجاز است.

www.hoopa.ir

فهرست:

فصل  :1خانهدرختی 130طبقه
فصل  :2ویززز! ویززز! ویززز!
فصل  :3آتش!
فصل  :4خداحافظ ،زمین!
فصل  :5سیارهی چشمی
فصل  :6نبرد مرگبار میانکهکشانی
خوری میانکهکشانی
فصل  :7جشن بستنی ِ
فصل  :8مسافر قاچاقی
فصل  :9چشمهای آتشین
فصل  :10گ ُ
الرد
ِ

گل باشکوه!
فصل ِ :11گل! ِ
بازگشت مگس
فصل :12
ِ
فصل  :13فصل آخر

1
31
59
83
111
123
141
165
193
215
247
271
287

َ
درختی
ه
خان
یک
توی
ری
ت
دوستش
و
گریفیتس
ندی
ا
ِ
ِ
 130طبقه زندگی میکنند و با هم کتابهای بامزه
مینویسند ،مثل همین که االن توی دست شماست.
اندی قصهها را مینویسد و تری نقاشیشان را
میکشد .اگر دوست دارید از کار این دو بیشتر سر
دربیاورید ،این کتاب را بخوانید.
این هم سایت اندی:
www.andygriffiths.com.au
درختی
تری دنتون و دوستش اندی توی یک خانه
ِ
 130طبقه زندگی میکنند و با هم کتابهای بامزه
مینویسند ،مثل همین که االن توی دست شماست.
اندی قصهها را مینویسد و تری نقاشیشان را میکشد.
اگر دوست دارید از کار این دو بیشتر سر دربیاورید،
این کتاب را بخوانید.
این هم سایت تری:
www.terrydenton.com

فصل 1

زز!

ویز

سالم ،اسم من اندی است.
1

این هم تری ،دوستم است.
ویززز!

ما توی یک درخت زندگی میکنیم.

بال بزن!

زز!

ویز
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زز!
ویز

خب ،منظورم از درخت ،یک خانهدرختی است .تازه ،وقتی
میگویم خانهدرختی ،منظورم یکی از آن قدیمیهایش نیست ،یک
ً
درختی ما قبال ۱۱۷طبقه بود ،ولی ما ۱۳
۱۳۰طبقهاش است! (خانه
ِ
طبقهی دیگر هم رویش ساختیم).

خب ،معطل چی هستید؟
بپرید باال!

وی

ز
زز!

مکندهی ۲۰۰۰

در باال رو
بستی؟

اوه ،اوه!
4
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یوهووو!
ززز!

وی

آهای ،من رو نگاه کنین!
من یه پرندهام!

آ آ آخ!

اوووخ!

خُ رُ ...پف

ولی خرطوموکس ،تو
نمیتونی پرواز کنی!

االن
آمبوالنس
خبر میکنم!

اوه
اوه!

تاالپ!

بهطرف بینهایت!

عقق!
هی ،هو!

سالم
گربهها!
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بهتره امروز هیچکی
جلوم سبز نشه ،چون
خیییلی بداخالقم!

واق!
من
اندیام!

کو کو!؟
خرگوش غولپیکر

من
اندیام!
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ما به خانهدرختیمان یک دستگاه حبابساز
اضافه کردیم،
چرا گریه میکنی
اندی؟!

فوق ُگنده
فوق صابونی

8

گریه نمیکنم،
حباب صابون رفته
تو چشمم.

دمندهی
حبابهای
فوقگنده و
فو
قصابونی
طو
فان حبابی

ززز!

وی

منبع گاز

9

یک طبقهی نقطههای مهارنشدنی،

وی

تری! این نقطهها خُ لم کردن!
میتونیم جلوشون رو بگیریم؟

ز
زز!

یک ایگلوی ۱۳طبقه،

قهوه

وی

ززز

ناهار

نمیتونی ،اندی!
این نقطهها
مهارنشدنیان!
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ماشین قاپنده (که میتواند هرچیزی را در هروقتی و از
هرجایی بقاپد)،

وای ،اندی!

قاپنده داره خودش
رو میقاپه!

تری!
من رو بذار
پایین!

تری! ما رو هم بذار پایین!
12

13

هوپا ،ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بینالمللی ،از کاغذ مرغوب با زمینهی ِک ِرم استفاده میکند؛ زیرا:
این کاغذ نور را کمتر منعکس میکند و درنتیجه ،چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود؛
این کاغذ سبکتر از کاغذهای دیگر است و جابهجایی کتابهای تهیهشده با آن ،آسانتر است؛
و مهمتر از همه اینکه برای تولید این کاغذ درخت کمتری قطع میشود.
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