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تقدیم به

دوستانم که تشویق و حمایتم کردند.

ر.ق



پسر بد



عصر به خیر. 

اگر هنوز کسی هست 
که این خبر را بشنود، 

لطفًا توجه کند...

﹞﹙﹥ ی  زا﹝︍﹫︪﹩ ﹨︀

️﹁︀﹚﹁  ﹩﹡︀﹀﹫︑
اخبار
6

﹞﹙﹥ ی 
︎﹫︪﹩ ﹨︀ی 

زا﹝︊﹩!



۸۸

دانشمند دیوانه ی میلیاردر، 

دکتر روپرت ُمربا، 
یک ارتش افسارگسیخته از 
پیشی های زامبی راه انداخته 

که معروفند به 

زامپیشی ها...

 :︀︋︣﹞ُ 
︭﹫️ ﹡︀︋﹊︀ر  ︫﹉

و 

هیچ کس 
هم در امان 

نیست!



۹۹

این زامپیشی ها 
پشمالو و خیلی بامزه اند 

و البته 

حسابی مرگبار. 

دست از پا خطا نکنید، 
چون ممکن است 

شما را بخورند! 
اما چندتا راهکار هست 

که کمکتان می کند 
فرار کنید...

حتی این مرکز تلویزیونی هم 

محاصره شده. 
نمی دانم تا ِکی می توانیم روی آنتن بمانیم، 

ولی همه ی اطالعاتی را که داریم 
در اختیارتان می گذاریم...

︣ای  ︣︐︋﹟ را﹨﹊︀ر﹨︀︋ 
︀﹨ ﹩︪﹫ ﹡︖︀ت ︀﹁︐﹟  از ر︨︐︀︠﹫︤︎ 

شپلق!



۱۰۱۰

اول این که بیشترشان

 زنگوله های کوچولو 
انداخته اند گردنشان. 

اگر صدای زنگوله شنیدید، 

دوم این که آن ها از آب 

خوششان نمی آید. 
آب بهترین دفاع شماست؛ 
واقعًا اعصابشان را خرد می کند 
و گاهی هم فراری شان می دهد. 

قایم شوید!فرار کنید و 

و راهکار آخر این که می توانید با 

گلوله ی کاموا 
حواسشان را پرت کنید. 

اگر با یک زامپیشی روبه رو شدید، 
ِقل دادن یک گلوله ی کاموا به سمتش

بهترین فرصت شما برای 

فرار است.

!زینگ 
!زینگ 

شاالپ!

شپلق



۱۱۱۱

البته اگر به 

گّله ی زامپیشی ها 
برخورد کردید، 

هیچ کدام از این راهکارها
به دردتان نمی خورد. 

اگر یک گّله بهتان حمله کرد،
تنها کاری که می توانید بکنید این است که...

هر چه سریع تر
فرار کنید!

﹢ب ﹡﹫︧️! و او︲︀ع ا︮﹙︀ً︠ 

ای وای! آمدند داخل!

شپلق!
میییووووو وووو!



۱۲۱۲

خبرنگار شبکه ی اخبار ۶،

تیفانی فالفت.
 از من می شنوید...

اوضاع 

 ، خیلی
خیلی 

ناجور 
است... 



۱۳۱۳

. ١ ﹏︭﹁ .

؟ َبروَبچ

 ﹏︭﹁ 





یادتان باشد، 
اوضاع می توانست 

بدتر از این حرف ها 
باشد...



۱۶۱۶

ُخب دیگر،
من می گویم 

گرگ را برایشان 
پرت کنیم 
و خودمان 

بزنیم به چاک.

تر؟بد 



۱۷۱۷

این قدر تکان نخور! 
داری کاری می کنی 

آب این استخر بچگانه 
بپاشد بیرون!



۱۸۱۸

آره، بس کن دیگر 
آقای مار! 

این آب تنها چیز بین ما
و آن هیوالهای فسقلِی 

گوشت خوار است!

فکر کنم تو خیلی چیزها

درباره ی هیوالهای 

فسقلی گوشت خوار
می دانی، نه؟ 

تو دیگر حرف نزن، 

جناب آقای 
موش و هر گونه 
حیوان خانگِی 

کوچولو 
و بامزه ی دیگر خوار!



۱۹۱۹

تمامش کنید بچه ها! 
یادتان نرود 

ما کی هستیم... 

به ما می گویند اعضای 

باشگاه 
مثبت ها!

واقعًا؟! هنوز هم 
همین اسم مسخره را داریم؟

ببخشید، منظورم این بود که... ما 

بچه های یک جورهایی 
عضو انجمن جهانی قهرمانان 

هستیم و هیچ وقت هم توی همچین 
دعواهایی جیم نمی شویم، 

می شویم؟



۲۰۲۰

اصًال نمی توانیم جیم بشویم مرد حسابی! 
چون محاصره شده ایم.

ُخب شاید این 

چیزِ خوبی باشد!

چی؟!


