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فصل 1
س  

ه

َزک نِلسون پشت میز آشپزخانه نشست. او توی خانه شان 
روی سیاره ی نِبولون بود. یک تصویر هولوگرامِی سه ُبعدی 
بود.  معلق  آشپزخانه  میز  باالی  فضا،  توی  سیاره های  از 
زک با خودش زمزمه کرد: «این بازِی سیاره یاب که بابا از 

نبولونیکس آورده خانه، چه قدر انگور است!»

٧



زک انگشتش را روی صفحه ی نمایشگر کوچکی حرکت 
داد و گفت: «با این بازی، جای سیاره هایی را که تا حاال 

٨



رفته ام، پیدا می کنم. وقتی سیاره ای را که رفته ام، نشانم 
می دهد، باید مشخص کنم جایش توی فضا کجاست.»

یک تصویر هولوگرامِی سه ُبعدی از سیاره ی آبِی کوچکی 
بین ستاره ها مشخص شد. 

رفته ام، پیدا می کنم. وقتی سیاره ای را که رفته ام، نشانم 
می دهد، باید مشخص کنم جایش توی فضا کجاست.»

یک تصویر هولوگرامِی سه ُبعدی از سیاره ی آبِی کوچکی 
بین ستاره ها مشخص شد. 

1زمان :10

113امتیاز
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زک گفـت: «ایـن آراکـس 
است. جایش هم اینجاست.» 



    زک با انگشتش 
سیاره ی سه ُبعدی را 
به گوشه ی ستاره های 
دوباره  بعد  برد.  معلق 
روی دستگاه زد. سیاره ای 
ظاهر  نارنجی  لکه های  از  پر 

شد. 
زک گفت: «این سیسنوس است.» 
بعد سیاره را سر جایش بین ستاره ها ُبرد 

و ادامه داد: «که کوه هایش نارنجی است.»



لونا  صدای  بیرون  از 
آمد که واق واق می کرد. 

زک گفت: «اگر لونا هم این کوه ها را می دید، به نظرش 
عجیب می آمدند.» 

بعد جای چند سیاره ی دیگر را هم مشخص کرد که از 
وقتی با خانواده اش به نبولون آمده بودند، دیده بود. 

١٢



باز  آشپزخانه  آسانسور  دِر 
شد. پدِر زک، آتو نلسون، به 
آشپزخانه آمد. از محل کارش 
بود  برگشته  نبولونیکس  در 

خانه. 
پدر به سیاره هایی که باالی 
میز آشپزخانه توی مدارشان 
و  کرد  نگاه  می چرخیدند، 
گفت: «سالم، خلبان. آفرین!»

١٣



زک باافتخار گفت: «این ها همه سیاره هایی هستند که 
تا حاال رفته ام.»

پدر گفت: «فکر کنم یکی را جا انداخته ای. یکی که خیلی 
سفری  برای  می خواهد  نبولونیکس  اتفاقًا  است.  مهم  هم 

١۴



خیلی  کنم  فکر  بفرستد.  سیاره  همین  به  را  من  کاری، 
خوشحال می شوی با من بیایی. رئیسم، ِفِرد اِستیِونز هم 
می آید؛ پسرش ِست را هم می آورد. فکر کردیم شاید بد 

نباشد همراهش باشی و اطراف را نشانش بدهی.»

١۵



وقتی  زک تازه به نبولون آمده بود، رفتار ست با او خوب 
نبود. البته ست هنوز هم بعضی وقت ها کمی قلدری می کرد، 

اما حاال دیگر باهم دوست شده بودند. 
زک گفت: «پس، الُبد سیاره ای است که قبالً رفته ام.»

١۶



پدر گفت: «بله.»
زک گفت: «جونو؟ ِپِلکسوس؟ ِگلوکو؟» بعد به سیاره های 

سه ُبعدی که باالی میز معلق بودند، نگاه کرد. 
و گفت:  نقش بست  پدر  روی صورت  َپت وَپهنی  لبخند 

«نه. به آن سیاره می گویند... زمین!»

١٧





فصل 2
 
ف ر 

زک توی اتاقش ساک کیسه ای مافوِق جادارش را بیرون 
آورد. باید سریع وسایلش را جمع می کرد؛ قرار بود فردا 
مستقیم از مدرسه به زمین بروند. زک لباس ها، وسایل و 
بقیه ی چیزهایش را توی ساک گذاشت. هر چیزی را که 

توی ساک می گذاشت، سریع اندازه اش کوچک می شد. 

١٩



سیله توی ساک جا 
این طوری کلی و

 دوباره 
ی آورد،

ا را درم
می شد و بعد که آن ه

به اندازه ی عادی شان برمی گشتند. 




