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چند روز بود که مولی حرف های عجیب وغریبی می زد. 
که هیچ کس جز خودش  نامرئی حرف می زد  موجودی  درباره ی 

نمی توانست ببیندش.

اسمش تَلَکی است.

ِدِدِدِدِدِد! ِدِ

سمیلی، سمانی، چقدر شما ترسویید! من که هنوز چیزی نگفتم! 
تازه اولش است! 

یعنی تَلَکی چه شکلی است؟
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واقعًا واقعًا هیچ کِس هیچ کس نمی توانست َتَلکی را ببیند.
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یعنی می شود؟شاید ما بتوانیم ببینیمش. 

مولی، اگر مامانت زنگ زد بگو من 
دیر می رسم. می خواهم یک ماشین 

مسابقه ای برای خودم بخرم.

مولی، توی اتاِق من نیا! 
می خواهم تنهایی آواز 

بخوانم.

نه خواهِر مغرورش!
نه باباش! 
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مولی برای دیدن َتَلکی خیلی کار سختی نمی کرد. فقط چشم هایش 
و  می داد  فشار  انگشتش  دو  با  را  کله اش  َوِر  دو  و  می بست  را 

سه بار می گفت: 

»این َولکی! اون َولکی!
بیا تَلَکی!«

آن وقت بود که َتَلکی مثل 
برق وباد ظاهر می شد.

آخه من فقط می توانم بیا ما هم همین را بگوییم.
یک َوِر کله ام را بگیرم!

یک اسب هم دارد که درست 
هم رنگ بارانی اش است و با همان می آید پیش 

من. من همیشه به اسبش ُتربچه می دهم. 

دارد. قرار است آن را بدهد به من.که رویش یک عالمه ستاره های طالیی براق تَلَکی همیشه یک بارانی سیاه می پوشد
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خودش و اسبش خیلی هم شکمو هستند.
من برایشان چیزهای خوشمزه می خرم. آن ها هم 
برای من خوردنی های عجیب و غریب می آورند. 

ی مثل ساندویچ 
چیزهای

قه. 
رگِر سیصدطب

همب

بستنی هزارمزه ی فوق العاده.

شاید بشود با همین یک وِر سر 
هم کاری کرد! 

آب نبات ماشینِی تمام خودکار

همراه با حافظه ی کنترل کننده ی مزه ها

این َولَکی! اون َولَکی! بیا تَلَکی!
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تَلَکی دوِر دنیا می چرخد. 

این را برایم از یک جزیره ی 

خیلی دور آورده. 

خوش به حالت مولی! 

می شود بگویی این  دفعه برای 

ما هم چیزی بیاورد؟

نیامد که!

می خواهید فردا به جای مدرسه 

یواشکی بیایید خانه ی ما، خودتان 

بهش بگویید؟ این جوری فکر کنم بیشتر 

هوایتان را داشته باشد.

ولی اگر خانم توتو بفهمد چی؟می توانم به تورک ریزه هم بگویم بیاید؟ خیلی دوست داریم. 

سمیلی، هیچ اتفاقی نمی افتد. 

نگران نباش. به تورک ریزه هم چیزی نگو. 

زیاد رازنگهدار نیست.

شاید باید چیزهای دیگری 
بگوییم.
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هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر


