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Cornell und der Toaster کتاب

به زبان فارسی در سراسر دنیا متعلق به 

نشر پرتقال است.



کُرنل خیلی خوشحال بود از اینکه هر روز صبح کنار 

میز صبحانه می نشست و نان تست برشته شده اش 

را می خورد. او چیزی جز نان تست برشته شده برای 

صبحانه دوست نداشت و بعد از خوردن صبحانه 

همیشه می گفت: »خیلی ممنون دوست عزیزم!«

دوستش همان ُتستر بود

که خیلی او را دوست داشت.

خیلی وقت بود که کُرنل

با کسی صحبت نمی کرد.



هر روز ُتستر، نان تست

 برشته شده را به هوا پرتاب می کرد؛

 و بعد بوی دل پذیر نان در

آشپزخانه می پیچید.



روزی کُرنل که در حال جویدن نان 

تست بود از ُتستر مدام سؤال هایی 

می پرسید: »اگر جرئت کنم و کاری 

انجام بدهم چطور می شود؟«

...

و ادامه داد: »ما یک تکه نان 

تست می کنیم که برایمان خرجی 

ندارد. چه خوب که می توانیم 

با همین یک تکه نان خوش 

بگذرانیم.«



ُتستر با مهربانی سکوت 

کرد. ناگهان کُرنل، صدای 

چکشی را شنید. صدایی 

که آزارش می داد.



حتمًا صدا از خانه ی همسایه بود. آنجا همسایه ی جدیدی زندگی می کرد.

آقای همسایه تا حاال هیچ وقت از خانه بیرون نیامده بود.


