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تقدیم به تمام کسانی که دست کم گرفته شدند، 

مثل اراذل و اوباش قهرمان
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۸۸

گرگ! 
مار! 

کوسه! 

ساردین
جهش یافته!



۹۹

آیا این ها همان 
هیوالهایى نیستند 

که در وحشتناک ترین کابوس ها می بینیم؟

︑︭﹢︣︋ ︀ز︨︀زی ︫︡ه

شاید هم نباشند!

صحبت های این مرغ را 
با هم می شنویم...



۱۰۱۰

مرغ دارى سانى ساید جای وحشتناکی بود. 
ما کل عمرمان توی قفس های تنگ زندانی بودیم. 

تا این که آن گرگ نازنین و دوست هایش... 
آزادمان کردند!

اما... مگر یکی از آن ها 
سعی نکرد شما را بخورد؟

︋︣وک

بله، ولی دوباره همه را 
ُتف کرد بیرون.

آ︀ ا﹟ ﹝︣غ 
︻﹆﹙︩ را از د︨️ داده؟



۱۱۱۱

اما بروک تنها کسی نیست که ادعا می کند

 این ضدقهرمان ها در واقع...

قهرمان هاى مخفى
 هستند!

︤ارش ﹎
︦﹫﹚  ︎
سانى ساید

 ﹤︐﹁︀ ︩ ︗ ︀ی﹨ ﹟︀رد  ︨︀آ
﹫︀︋︀ن  ا︗︀زه  دار﹡︡ در︠ 

️ وآ﹝︡ ﹋﹠﹠︡؟ ر﹁

همه ی ۱۰/۰۰۰ مرغی که از مرغ داری سانی ساید 
آزاد شده اند، همین داستان را تعریف می کنند.



۱۲۱۲

به نظر من خیلی دوست داشتنی بودند. 
مخصوصًا آن مرغ گُنده. 
البته شاید هم کوسه بود. 

نمی شد درست تشخیص داد...

آن ها به من یاد دادند 
که بروم دنبال رویاهایم. 

هیچ وقت فراموششان نمی کنم.

︀﹡﹥ دار  ︠ ،️︎

همگی باید مواظب باشیم و دیگران را 
به خاطر ظاهرشان قضاوت نکنیم. 

گاهی ترسناک ترین موجودات می توانند 
از همه مهربان تر و بهتر باشند.

︣آ︫︍︤ ﹡﹞﹢﹡﹥  ︨ ،︀﹡﹢﹫﹁

دا︀ن،  ﹇︀︲﹩ د﹢ان ︻︀﹜﹩



۱۳۱۳

آیا همه ی این مرغ ها 

عقلشان را از دست داده اند؟
یا آن 

موجودات وحشتناك 
واقعًا... سعی می کنند خوب باشند؟

آیا همین االن هم دارند 
کارهای خوب می کنند؟

یا پشت در خانه تان 
کمین کرده اند 

و منتظر فرصتی هستند 
که بهمان نشان بدهند 
چیزی نیستند به جز 

یک ُمشت...



...اراذل و اوباش؟!

. ١ ﹏︭﹁ ... ١ ﹏︭﹁ ..



ى ى ى وووووول!
ى

ا ى 

خوب︎︧︣

پسر بد



۱۶۱۶

آهای گوگوری، می توانی 
یک کم یواش تر برانی؟ 
حالم زیاد خوب نیست...

نخیر نمی توانم آقای پیرانا. 
وقتی برای تلف کردن نداریم!

لنگ دراز، چه قدر مانده برسیم؟
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نزدیکیم گرگی. این طور که امواج 
ماهواره ی من می گویند، هر لحظه 

ممکن است بولدوزرها را ببینیم...

لنگ دراز

لنگ دراز



۱۷۱۷

ای ول! ُخب بیایید 

یک  بار دیگر 
نقشه را مرور کنیم.

اگر یک بار دیگر نقشه را مرور کنی، 
نیش می زنم توی زبانت. 

ما نقشه را 
حفظیم!

﹨︡ف



۱۸۱۸

ُنچ! سخت نگیر آقای مار. موضوع مهمی است. 

خالصه... یک نفر ناشناس به من زنگ زد 

و خبر داد که توی جنگل کلی بولدوزر جمع شده اند 

تا خانه ی یک عالمه موجود بامزه و پشمالو را له و لورده کنند. 

وای پسر... اصالً 
حالم خوب نیست...

و االن ما این جا هستیم تا 

نگذاریم 
همچین اتفاقى 

بیفتد.

این ها را مى دا نیم!  خودمان همه ى 



۱۹۱۹

آقای کوسه!

بله؟

دم ودستگاه تغییر قیافه ات کو؟

آخ، آره! 
یادم رفت.

می بینی؟ برای همین 
ِهی نقشه را تکرار می کنم.

صبر کن ببینم! 
این دیگر کیست؟

آره، آره،
تو خوبی.



۲۰۲۰

نترس بابا، منم.

توی تغییر قیافه 

معرکه ای!

یادت باشد کوسه، تو یک 

موجود بامزه و پشمالو هستی! 
تو باید حواس راننده های بولدوزر را 

پرت کنی و ما هم...

خودم می دانم.


