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َاندی گریفیتس و دوستش ِتری توی یک خانه درختِی  
130 طبقه زندگی می کنند و با هم کتاب های بامزه  
می نویسند، مثل همین که االن توی دست شماست. 
را  نقاشی شان  تری  و  می نویسد  را  قصه ها  اندی 
می کشد. اگر دوست دارید از کار این دو بیشتر سر 

دربیاورید، این کتاب را بخوانید. 
این هم سایت اندی: 

www.andygriffiths.com.au

توی یک خانه درختِی  اندی  و دوستش  تری دنتون 
130 طبقه زندگی می کنند و با هم کتاب های بامزه 
می نویسند، مثل همین که االن توی دست شماست. 
اندی قصه ها را می نویسد و تری نقاشی شان را می کشد. 
اگر دوست دارید از کار این دو بیشتر سر دربیاورید، 

این کتاب را بخوانید. 
این هم سایت تری: 

www.terrydenton.com
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سالم، اسم من اندی است.

فصل 1

ویززز!
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این هم تری، دوستم است.

ویززز!

ویززز!

ما توی یک درخت زندگی می کنیم. 

بال بزن!
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وقتی  تازه،  است.  خانه درختی  یک  درخت،  از  منظورم  خب، 
می گویم خانه درختی، منظورم یکی از آن قدیمی هایش نیست، یک 
130طبقه اش است! )خانه درختِی ما قباًل 117طبقه بود، ولی ما 13 

طبقه ی دیگر هم رویش ساختیم.(

ویززز!

ویززز!
خب، معطل چی هستید؟

بپرید باال!

مکنده ی 2000

اوه، اوه!

در باال رو 
بستی؟
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آهای، من رو نگاه کنین! 
من یه پرنده ام!

ولی خرطوموکس، تو 
نمی تونی پرواز کنی!

اوه 
اوه!

ُخر... ُپف

االن 
آمبوالنس 

خبر می کنم!

عقق!

هی، هو!

سالم 
گربه ها!

واق!

کو کو!؟

ویززز!

یوهووو!

تاالپ!

اوووخ!
آخ! آ آ

به طرف بی نهایت!

بهتره امروز هیچ کی 
جلوم سبز نشه، چون 
خیییلی بداخالقم!

من 
من اندی ام!

اندی ام!

خرگوش غول پیکر 
67



چرا گریه می کنی 
اندی؟!

گریه نمی کنم، 
حباب صابون رفته 

تو چشمم.

فوق ُگنده 

فوق صابونی
 دمنده ی 

حباب های 
فوق گنده و 

فوق صابونی

طوفان حبابی

ویززز!

منبع گاز

حباب ساز  دستگاه  یک  خانه درختی مان  به  ما 
اضافه کردیم،
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یک طبقه ی نقطه های مهارنشدنی،

ویززز!

ویززز

تری! این نقطه ها ُخلم کردن! 
می تونیم جلوشون رو بگیریم؟

نمی تونی، اندی! 
این نقطه ها 

مهارنشدنی ان!

یک ایگلوی 13طبقه،

قهوه

ناهار
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ماشین قاپنده )که می تواند هرچیزی را در هروقتی و از 
هرجایی بقاپد(،

وای، اندی! 
قاپنده داره خودش 

رو  می قاپه!

تری! 
من رو بذار 

پایین!

تری! ما رو هم بذار پایین!
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هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذ مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذ نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذ 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 کاغذ درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


