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تقدیم به فلچ و چارلی، 

رفیق های خوب و همدست جنایت.

ج.و

تقدیم به فرانک، جورج و مگ، 

با همه ی وجود دوستتان دارم.

ا.ک





فرانک کوچولو عاشق حیوانات بود ولی هرکاری 
می کرد نمی توانست مامان و بابایش را قانع کند 

که برایش حیوان خانگی بخرند.

 وقتی بیرون می رفت، تا چشمش 
به یک موجود پشمالو می افتاد، سعی 
می کرد بغلش کند. گربه و خرگوش هم 

برایش فرقی نداشتند.



شب ها موقع قصه ی شب، با اینکه فرانک کوچولو 
عمدًا کتاب هایی را انتخاب می کرد که موضوعشان 

حیوانات و پرندگان بود؛ از اردک گرفته تا کانگرو 

اما باز هم مامان و بابایش موافق حیوان خانگی نبودند. 
مامانش می گفت: »آمادگی نگهداری از حیوان خانگی را 
نداریم.« بابایش هم می گفت: »تازه خرجشان هم زیاد 

است. همین خرس عروسکی که داری بس است.«



فرانک پیش خودش به راه های مختلفی فکر کرد 
تا بتواند یک حیوان خانگی داشته باشد. مطمئن 

بود که می تواند یکی برای خودش بدزدد.

ولی مشکل اینجا بود که باید پول جور 
می کرد تا برای رفیق پشمالوی تازه اش 
جای خواب و غذا و ظرف غذا تهیه کند.



یک روز صبح که با مامانش برای خرید 
بیرون رفته بودند، چاره ی کارش را پیدا کرد.

»هیچ راهی ندارم جز اینکه از بانک دزدی کنم!«



اول مطمئن شد کسی حواسش به او نیست و 
مامانش هم توی صف ایستاده و منتظر است...

بعد نقاب مخصوص سرقتش را به صورت زد 
و ناگهان ناپدید شد.




