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فصل 1
بلیت

به اونیو
زک روی تخت دراز کشید و تلفن پیشرفته اش را جلوی 
صورتش گرفت. با ِدریک، دوست صمیمی اش روی نِبولون 

حرف می زد. 
زک به خاطر یکی از مسئله های تکلیف مدرسه شان تماس 
گرفته بود، اما حاال که حلــش کرده بودند، دوباره درباره ی 

موضوع موردِ عالقه ی جدیِد زک حرف می زدند. 

٧



زک با هیجان گفت: »نمی توانم تا شب صبر کنم!«
دریک گفت: »همین امشــب قرار است پدرت روبات را 

بیاورد خانه؟«
زک گفت: »بله. یک نمونه از نوع جدید َاندرویدهاست که 
همان روبات های انســانی هستند و پدر توی ساختنش در 
نبولونیکس مشارکت داشته. می خواهیم توی خانه امتحانش 

٨



کنیم. اگر خوب کار کند، برای تولید انبوه به ســیاره ی اونیو 
می رود.«

دریک با اشــتیاق گفت: »این همان ســیاره ای است که 
نصف چیزهای کهکشان در آزمایشگاهش ساخته می شود!«

زک گفت: »درست است!«

٩



دریک گفت: »چه عالی! حاال این روبات 
جدید چه کارهایی می کند؟«

زک گفت: »از آن روبات هایی است 
که می توانند حرف بزنند و راه بروند؛ 
ولی فقط این نیســت. بــا دیدن 
کارهای مــردم هم چیزهایی یاد 

می گیرد.«
دریک گفت: »پس به نظرم 
فوقِ هوشمند  روبات های  آن  از 

است.«
زک گفــت: »بله. ِدرخ هم 
این روبات  عالی است، ولی 
می تواند با ما بیرون هم بیاید. 
کی می داند، شــاید تــوی پاْلس بال هم خوب باشــد! و 
شــاید هم، دیگر مجبور نباشــم اتاقم را مرتب کنم. تازه 
بابــا گفت اگر این روبات خوب از آب دربیاید، من را هم 

به اونیو می برد!«

١٠



دریک گفــت: »چه انگور می شــود اگر بــه اونیو بروی! 
این طوری زودتــر از بقیه می فهمی آخریــن چیزهایی که 

ساخته اند، چیست.«
زک بلند گفت: »حتی قبل از ِست!«

١١



پدِر ســت هم توی نبولونیکس 
کار می کرد. ست عاشق این بود 
که ُپز اختراعــات جدید پدرش 
را بدهد. قبالً به نظر زک، ســت 
ُقلُدر کالس بــود، اما حاال دیگر 

این طوری فکر نمی کرد. 
دریــک گفــت: »چقــدر دلم 
می خواهد وقتی ســت می فهمد 
می خواهــی بــه اونیو بــروی، 

قیافه اش را ببینم!«
زک گفت: »بله! خیلی ِکیف 
می دهد! ای کاش روبات خوب 
کار کند. راستی، بابا هر لحظه 

١٢



بیاید خانه.  ممکن است 
من بایــد بــروم.« دریک 

»با روبــات جدیدت  گفت: 
خوش بگذرد، زک.«

زک گفت:  »بعدًا می بینمت، 
دریک.«

تلفن  نمایشگر 
پیشرفته ی زک خاموش شد. 

زک با خودش فکــر کرد: روبات 
جدیدم. چقدر از این 

حرف خوشم آمد!





فصل 2
آشنایى با سارا

زک دوید توی آشپزخانه. 
گفت: »آمد؟«

ِدرخ گفت: »چی آمد، ارباب زِک خالی؟«
درخ، دستیار روباتی خانگِی خانواده ی نِلسون بود. 
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زک گفت: »همــان روبات جدید باحالی که بابا می خواهد 
بیاورد خانه!«

»اگر منظورتان، ســارا، دســتیار روباتی فوقِ پیشرفته ای 
است که آقای نلسون توی نبولونیکس ساخته است...«

١۶



زک چشــم هایش را گرداند و گفت: »ُخب معلوم است 
دیگر! پس کی را می گویم، درخ؟«

شــارلوت و کتی، خواهرهای دوقلوی زک، توی آشپزخانه 
نشسته بودند. مادرشان، ِشلی هم آمد. 
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مادر گفت: »پدرتان تا چند دقیقه ی دیگر خانه است.«
دوقلوها گفتند: »اگر اسمش ساراست...«
»... پس یعنی یک روبات دختر است.«

»من که خیلی خوشــحالم یک روبــاِت دختر می خواهد 
این جا زندگی کند!«



درخ حــرف دخترهــا را 
قطع کــرد و گفت: »درواقع، 
روبات هــا نه دختر هســتند 
نه پسر. ســارا هم یک اسم 
ُمســتعار اســت؛ مثل درخ.« 

زک گفت: »ُخــب، حاال هرچی که 
هست، بابا گفت می تواند کلی کارهای 
جالب بکند. درخ در واقع قســمتی از 

خانه است، ولی سارا می تواند راه برود و 
حرف بزند و خوراکی درست کند و...«

درخ پریــد وســط حــرف زک. »حرف از 
خوراکی شد... با یک نوشــیدنی توتِ بوئینِگ 

خنِک عالی چطورید، ارباب زِک خالی؟«
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در عــرض چند ثانیه، صفحه ای توی 
دیوار آشپزخانه کنار رفت. از 
توی دیوار، یک نوشیدنی 
بنفش خنک بیرون آمد. 

زک گفــت: »نــه! حــاال 
نــه، درخ! خیلی هیجان  

دارم!«
درســت همــان موقع 
دِر آسانســور باز شــد و 
یکی گفت: »به خاطر این 

هیجان داری؟«
زک داد زد: »بابا آمد!« 

و دوید. 
شــلی و دوقلوهــا هــم 

٢٠


