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َزک نِلسون دوان دوان از دِر ورودی پژوهشکده ی چرخ دنده ها 
گذشت.

مدرسه اش دیر شده بود.
آن روز صبح، بعد از اینکه ساعتش زنگ زد، باز هم خوابیده 
بود. صبحانه اش هم از همیشه بیشتر طول کشید؛ با سگش، 

لونا، هم کمی بازی کرده بود.

فصل 1

هيواليى
در كالس!
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دِر  دیگِر  به طرف  و  دوید  مدرسه  پهن  راهروی  توی  زک 
ِگرِد بازی رفت که توی دیوار بود. در با صدای فیسسسس 
بسته شد و زک حرکت کرد. آسانسوِر کُروی شکِل شفاف، 

آسانسور  بود.  پالستیکی  بزرگ  توپ  بیشتر شبیه یک 
به سرعت از پهلو در لوله ای حرکت کرد و بعد از 

چند ثانیه ایستاد.
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در با صدای فیسسسس کنار رفت و زک با عجله وارد کالسش 
شد. همه قبًال توی کالس سر جاهایشان نشسته بودند. زک 

به طرف صندلی اش دوید، اما ناگهان وسط راه ایستاد.
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با خودش گفت: چرا یک نفر 
دیگر سر جای من نشسته 

است؟!
زک جلوتر رفت.

یک  نه!  دیگر،  نفِر  یک  نه! 
چیِز دیگر؛ یک هیوال!

روی  بزرگی،  بنفِش  هیوالی 
هیوال  بود!  نشسته  صندلی اش 
دسِت کم چهار برابر بزرگ تر از زک 
و  سبز  لکه هایی  و  بود  پشمالو  بود. 
کوچولویی  گوش های  داشت.  چشم  پنج تا 

هم از کناره های صورتش بیرون زده بود.
زک پیش خودش فکر کرد: باید قبل از اینکه این هیوال کار 

وحشتناکی بکند، کالسم را نجات بدهم... ولی چطوری؟

چرا یک نفر با خودش گفت: چرا یک نفر با خودش گفت: چرا یک نفر 
دیگر سر جای من نشسته 

است؟!
زک جلوتر رفت.

یک  نه!  دیگر،  نفِر  یک  نه! 
چیِز دیگر؛ یک هیوال!

روی  بزرگی،  بنفِش  هیوالی 
هیوال  بود!  نشسته  صندلی اش 
دسِت کم چهار برابر بزرگ تر از زک 
و  سبز  لکه هایی  و  بود  پشمالو  بود. 
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