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تقدیم به اِستر و آنیا



فیونا گفت: »چه باد تندی می وزه!«

هکتور و آلبرت سر تکان دادند که یعنی بله، 

قبول داریم. 

باد با قدرِت تمام همه ی برگ ها را  از شاخه های 

درختان می َکند و با خودش می برد.

فیونا گفت: »فصل پاییز وحشتناک است!

زمستان از آن هم بدتر است!

همه جا سرد و خیس است و مدام باد می وزد.

شما برای زمستانتان برنامه ای ندارید؟

نمی خواهید بروید به یک جای گرم؟«

هکتور و آلبرت جواب دادند: »نه. ما برنامه ای 

نداریم.«



فیونا گفت: »اما من برای خودم برنامه ای دارم.

می خواهم بروم به یک سرزمین دور که حسابی گرم باشد.

جایی که کنار دریا بنشینم و برای خودم قلعه ی شنی بسازم،

توی دریا شنا کنم و برای خودم زیر نوِر خورشید کتاب بخوانم.

االن هم می خواهم بروم و چمدانم را ببندم.«

هکتور و آلبرت گفتند: »آفرین! چه برنامه ی خوبی!«



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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