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تقدیم به َخیس



روز آرامی بود.

هکتور و آلبرت تازه صبحانه شان را خورده بودند.

هر دو بلند شدند به کارهای خانه برسند. آلبرت جارو را برداشت تا زمین را جارو بکند.

یک دفعه گفت: »اینجا را نگاه کن! یک نامه افتاده جلوی در!«

هکتور با ذوق و شوق گفت: »زود بازش کن ببینیم چی تویش نوشته!«

تقریباً هیچ وقت نامه ای برای هکتور و آلبرت نمی آمد.



آلبرت گفت: »نامه ی فیونا است.«

هکتور پرسید: »ُخب چی نوشته؟«

»دعوتمان کرده برویم خانه اش و شام را مهمانش باشیم.«
هکتور گفت: »چقدر عالی! تو همین االن برو! من یک کمی 

جمع و جور می کنم، بعد می آیم.«

آلبرت کیفش را برداشت و راه افتاد طرف خانه ی فیونا.



کتابی زیبا و دلگرم کننده درباره ی 
دوستی های یکهویی و یک دفعه ای!

کتابی عالی درباره ی 
سفر رفتن و ماندن توی خانه!

کتابی زیبا و دوست داشتنی درباره ی 
دوستی ها و آرامش !

کتابی جالب و ُپر ماجرا درباره ی 
کشف کردن و لمس کردن!
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