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مهمان

توپ...  ضربه...  خارج...
ميزبان 00 ١دوره



َزک نِلسون و دوستش ِدریک ِتیلور، در ورزشگاِه ستارگان 
دنباله دار شهر ِکریستون، نشسته بودند. زمین بازِی نارنجِی 

روشنی زیر پایشان بود.
زک گفت: «دریک! قبول دارم که من تازه به نبولون آمده ام 

و تا  حاال بازی استادیومِی کهکشانی ندیده ام... 

فصل 1

توپ بازى در 
نبولون!
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ولی یک سؤال دارم: پس بازیکن ها کجا هستند؟»
دریک لبخند زد و به دو طرف زمین اشاره کرد.

زک پایین را نگاه کرد و دو گروه روبات دید. ناگهان سوت 
بلندی زده شد و همه ی روبات ها به وسط زمین آمدند.



زک گفت: «پس یعنی روبات ها به جای آدم ها بازی می کنند؟»
دریک گفت: «این روبات ها هستند که پرتاب می کنند و 
ضربه می زنند و می دوند و توپ را می گیرند؛ ولی آدم ها با 
استفاده از دستگاه های کنترل از راه دور، هدایتشان می کنند.»

آجيل
 نبولى



بازی شروع شد. زک وقتی دید 
بازی شبیِه بیس باِل زمینی هاست، 
برای  شد.  خوش حال  خیلی 
فهمید  زود  خیلی  هم،  همین 

چطور آن را بازی می کنند.
روبات،  توپ زِن  بازیکِن  یک 
پرتاب  زمین  وسط  به  را  توپ 
کرد و یک بازیکِن محوطه ی بیرونِی 
روبات هم، چوبش را عقب برد و محکم 

به توپ ضربه زد.
زک گفت: «چه عالی! باید برای دوستم ِبرت تعریف 

کنم. زمین که بودم، همیشه با هم بیس بال 
تماشا می کردیم.»
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