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َزک نِلسون توی جنگلی می دوید.
همه ی درخت هایی که می دید، عجیب وغریب بودند. اصًال 
شبیه درخت هایی نبودند که روی زمین دیده بود؛ حتی شبیه 
درخت هایی هم نبودند که تا حاال در سیاره ی خانه ی جدیدش، 

نبولون، دیده بود.
زک در دوردست آبشار بسیار بزرگی را دید. ارتفاعش 
صدها متر بود. آب به دریاچه ای که زیرش بود، می خورد 

و صدایی مثل رعدوبرق ایجا می کرد.

َزک نِلسون توی جنگلی می دوید.
همه ی درخت هایی که می دید، عجیب وغریب بودند. اصًال 
شبیه درخت هایی نبودند که روی زمین دیده بود؛ حتی شبیه 
درخت هایی هم نبودند که تا حاال در سیاره ی خانه ی جدیدش، 

نبولون، دیده بود.
زک در دوردست آبشار بسیار بزرگی را دید. ارتفاعش 
صدها متر بود. آب به دریاچه ای که زیرش بود، می خورد 

و صدایی مثل رعدوبرق ایجا می کرد.

فصل 1

بدو!
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ارتفاعش  دید.  را  بزرگی  بسیار  آبشار  دوردست  در  زک 
صدها متر بود. آب به دریاچه ای که زیرش بود، می خورد و 

صدایی مثل رعد و برق ایجاد می کرد. 
زک که در کوره راهی جنگلی می دوید، یک لحظه حواسش 

پرت شد.
آخ!

پایش به تخته سنگ سفید بزرگی گیر کرد و روی 
شکمش افتاد. 



صدایی  دهد،  ادامه  راهش  به  که  بلند  شد  دوباره  وقتی 
شنید:

کوااااااااااااااااا! 
پشت  از  زیری  و  تیز  جیِغ  صدای  صدا،  این  دنبال  به 

سرش شنید.
ای ی ی ی ی ی ی!

زک به طرف صخره ی سفید برگشت و تازه آن موقع بود 
بلکه تخمی بسیار  این اصًال صخره نیست،  که متوجه شد 

بزرگ است!
موجود کوچکی از توی تخم بیرون آمد و جیغ کر کننده ی 

دیگری کشید.
کوااااااااااااااا!
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زک با خودش گفت: از این حیوان 
عکس زیاد دیده ام. بچه ی تیرانوساروس 

ِرکس است! این ها وقتی کوچک هستند، خیلی 
بانمک اند. 

ناگهان زمین لرزید و صدای نعره ای در فضا پیچید. 
ای ی ی ی ی ی ی!

زک باال را نگاه کرد و تیرانوساروس ِرکِس غول پیکری را 
دید که می ُغّرید و به طرفش می آمد.

١٠


