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پسر بد



۷۷

 ︣︊︠
﹁﹢ری!

︀ک ﹝﹙﹢ن

با عرض پوزش به خاطر قطع کردن برنامه ی قبلی، 
با پخش این خبر فوری 
در خدمت شما هستیم.

تیفانى فالفت، 
گزارشگر ما هم اکنون در صحنه حضور دارد. 

تیفانی چه خبر؟

پناهگاه سگ هاى گم شده!

دروحشت 
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۸۸

ممنونم چاک! 

ُخب، امروز شاهد اتفاق های 

تکان دهنده اى در
پناهگاه سگ هاى گم شده بودیم. 

این طور که پیداست یک گروه 

تبهکار دیوانه 
به زور وارد پناهگاه شده اند، 

یکی از دیوارها را خراب کرده اند 

و با یک ماشین مسابقه ای ُپرسروصدا 

200 هاپوى وحشت زده
را فراری داده اند.

️﹁︀﹚﹁  ﹩﹡︀﹀﹫︑6
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۹۹

آقاى گراهام پالنکر، سرپرست بخش امنیتی پناهگاه سگ ها 
این جا در کنار من است. 

آقای پالنکر، شما این هیوالها را چه طور توصیف می کنید؟

اِممم... ُخب... همه ی ماجرا 
توی یک چشم به هم زدن اتفاق افتاد، اما... 

مطمئنم چهار نفر بودند...
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۱۰۱۰

یک گرگ با قیافه ی بدجنس 
و دندان های تیز.

یکی شان گرگ بود. 
شک ندارم.

یک مار خیلی زشت که 
معلوم نبود چرا آن قدر 
دست وپاُچُلفتی است...

﹁﹫﹙﹛  ا︠︐︭︀︮﹩

یکی شان هم 

آ︀ ا﹟ ﹝︀ر را د︡ه ا︡؟مار بود. 

اخبار

اخبار
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۱۱۱۱

و یک 

خانم جوان...

... یا شاید هم یک 

پیکر. کوسه ى غول 
نمی شد درست تشخیص داد...

︋︀﹡﹢ی ز ︀︊︀  ﹋﹢︨﹥ ی ﹇︀︑﹏؟

آهان راستی، 
یک جور ماهِی

چندش آور و ریزه میزه 
هم همراهشان بود.

شاید یک ساردین؛ 

مطمئن نیستم.

︣﹎︣دان ︨︀رد﹟ ︑﹠︡︠﹢ی︨ 

اخبار

اخبار
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۱۲۱۲

ُخب آقای پالنکر، پس
طبق گفته های شما این تبهکارها... 

خطرناك 
بله تیفانی، کامالً به نظر می رسیدند؟

خطرناک بودند. 

راستش، من که می گویم 
ما با یک ُمشت...

﹌ ﹨︀ی ﹎﹛ ︫︡ه ﹠︀﹨﹍︀ه︨  ︎6︩ ز﹡︡ه از︎ 



۱۳۱۳

سروکار داریم!

اراذل 
اوباش 

و



. ١ ﹏︭﹁ ... ١ ﹏︭﹁ ..



این یارو دارد درباره ی چی حرف می زند؟

برای آخرین بار می گویم، 

ما هاپوها را نجات دادیم! 

به این می گویند 

عملیات نجات! 
ناسالمتی ما خیلی مثبت هستیم!

من ساردین

!ت خر
!ت خر !ت خر

من
!پیرا نا هستم 

!نیستم



۱6۱6

جناب گرگ، می بینی که؟ هیچ کس هیچ وقت 
باور نمی کند ما موجودات خوبی باشیم. من که قبل از 

رسیدن پلیس ها از این جا می روم. 

نخیر، شما جایی نمی روی آقای مار! 
ما به این سادگی بیخیال نمی شویم.

تازه اول راه هستیم!



۱۷۱۷

فراموش نکنید چه حس خوبى داشتید 
وقتی سگ ها را نجات دادید!

االن فقط باید کاری کنیم که 

همه ببینند ما قهرمان هستیم!

نقشه ی جدیدمان باید 

آن قدر خفن باشد که 
همه ی دنیا را شگفت زده کند!

چی توی سرت است 
آقای گرگ؟



۱۸۱۸

این!

﹝︣غ داری 
︡︀︨ ﹩﹡︀︨



۱۹۱۹

یعنی ما باید به زور 
برویم توی یک مرغ داری؟

مرغ؟ جوجه؟

مرغ داری؟ 
ولی این جوجوکوچولو که خوش حال 

به نظر می رسد. فکر نکنم دلش 
بخواهد نجاتش بدهیم...

االن گفتی... 
جوجه؟

واقعًا؟



۲۰۲۰

ُخب رفقا، پس بیایید یک نگاهی هم

به داخل مرغ داری سانی ساید بیندازیم.

10/000 مرغ و جوجه!

چپیده اند توی چندتا قفس  ُنقلى!

24ساعت شبانه روز!
نه رنگ آفتاب را می بینند،

نه یک ذره جا دارند که بازی کنند!


