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سالم ماییم دوباره! 
قبل از این که این کتاب رو 
بخونین، یه سرى چیزها 
هست که باید بدونین 

براى همین هم من و هرولد 
این جزوه ى آموزنده رو 

درست کردیم تا شما رو در 
جریان جزئیات قرار بدیم.

خواهشًا نذارین
 این کامیک بیفته 

دست آدم هاى 
بدذات.



زیرشلوارى

کاپیتان
جورج بیرد و هرولد هاچینز 

تقدیم مى کنند:
از تولیدات «همه چى رو حاشا کن»

قسمت 1
مدیر شبحى

یى  سال ها پیش در یک مدرسه ى ابتدا
بسیار بسیار دور...

دو بچه ى باحال بودند به نام هاى 
جورج و هرولد.

ما خیلى 
باحالیم

من هم 

همین طور

آن ها مدیر پلیدى به نام 
آقاى کراپ داشتند که از 

قدرت باالیى 
! ر بود برخوردا

  ور   ور

  ور   ور  ور

آن ها را مجبور به درس 
خواندن مى کرد

آن ها را مجبور به 
نظافت مى کرد

آن ها را مجبور به 
رفتار درست مى کرد!

هر هر
هر!

ور
ور

ور



به همین خاطر، جورج و هرولد او را 
هیپنوتیزم کردند.

همه ى دستورهامون رو اطاعت 
مى کنى!

بشکن!

چشم.
چشم

از این به بعد، تو کاپیتان 
زیرشلوارى هستى

هر 
هر 
هر

اولش فقط یک شوخى بود ولى 
! برگردآهاىخنده دارى ا ش خیلى دوام نیاورد

آقاى کراپ واقعا فکر مى کرد بزرگ ترین 
ابرقهرمان دنیاست. او به انواع و اقسام

دردسرها دچار شد.

جورج و هرولد مجبور به نجات او 
(و کل سیاره) شدند...

...آن هم دو بار!

هر 
هر
هر

ا ! ا ا ترا - ال - آل



ندن کاپیتان زیرشلوارى  ا تنها راه برگرد
به آقاى کراپ این بود که روى سرش 

آب بریزند!

اما بدترین قسمت ماجرا 
این بود که جورج و هرولد 

همیشه مجبور بودند 
مراقب آقاى کراپ باشند.

چون به دالیل عجیب و غریبى، 
هر وقت آقاى کراپ صداى بشکن 

ن کسى را مى شنید... زد

بشکن!

...تبدیل مى شد به همانى 
که خودتان مى دانید!

ترا
ال

آل ا ا ا

خالصه هر کارى مى کنین، 
خواهشا پیش آقاى کراپ 

بشکن نزنین!
شنیدین که چى گفت! 

لطفا، لطفا، لطفا 
بشکن نزنین!

این پیغام هشدارى بود از سوى جورج و هرولد که 
کماکان همه چیز را حاشا مى کنند!

ور 
ور 
ور



شرکت کامیک هاى 
خونه ى درختى 



این هـا جـورج بیرد و هرولـد هاچینز هسـتن. جورج اون 
بچـه  راستیه سـت که کـراوات زده و کله ش َپخـه. هرولد اون 

چپیه ست که تی شرت تنشه و مدل موی بدی داره.
یادتون باشه این ها رو.

ف 1
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اگـه دنبـال واژه هایـی بـرای توصیـف جـورج و هرولـد 
می گشـتین، احتمـاًال به مهربـون، بامزه، باهـوش، باانگیزه و 

عمیق می رسیدین.
اگه از مدیرشـون، آقای کراپ، سـؤال کنین، بهتون می گه 
جـورج و هرولـد بچه هـای مسـخره و حقه بـازی هسـتن که 

مصممن همه رو بندازن توی دردسر!



ولی به حرف هاش گوش نکنین.
اتفاقـًا جـورج و هرولد بچه های بااسـتعداد و خوش قلبی 
هستن. تنها مشکلشون اینه که کالس چهارم هستن و توی 
مدرسه شون، از کالس چهارمی ها انتظار دارن ساکت بشینن 

و روزی هفت ساعت درس گوش کنن!
انتظاری که جورج و هرولد از پسش برنمی آن.



تنهـا کاری کـه جـورج و هرولـد خوب بلدن مسـخره بازیه. 
متأسـفانه مسخره بازی هاشـون هرازگاهی دردسرساز می شه. 
بعضی وقت ها بدجوری می اندازتشـون توی دردسـر و یه بار 
این قدر انداختشـون توی دردسـر که نزدیک بود باعث بشـن 
کل سـیاره بـه دسـت یـه لشـگر از خرخون های زامبـِی پلیِد 

غول پیکر نابود بشه!
ولـی قبـل از این که اون داسـتان رو براتـون بگم، باید این 

داستان رو براتون بگم...



۲ ف
ف

یـه شـب تاریـک و صاف توی پیکـوآی اوهایو، یه ِشـی ِء 
شـعله ور دیده شـد که داشـت با سـرعت زیادی از آسـمون 

ساکت نیمه شب می گذشت.
دو، سه... ثانیه ای درخشید و بعد درست باالی سر مدرسه ی 
ابتدایـی ِجـروم هارویتز خاموش شـد. هیچ کس بهش محل 

نذاشت.



فردای اون روز همه چیز عادی به نظر می رسید. هیچ کس 
متوجه تغییری توی مدرسـه نشـد. هیچ کس حواسـش به 
پشت بوم نبود و البته هیچ کس هم باال رو نگاه نکرد و نپرسید: 
«این سفینه ی بزرگ روی پشت بوم مدرسه چی کار می کنه؟»
شـاید اگه کسـی می پرسـید، افتضاحی که بعـدش به بار 
اومد، به بار نمی اومد و شما هم االن ننشسته بودین کتابش 
رو بخونین؛ ولی کسی این سؤال رو نپرسید، اون افتضاح به 

بار اومد و شما هم االن این جایین!
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همون طـور کـه همه مـون داریـم به وضـوح می بینیـم، یـه 
سفینه ی فضایی روی پشت بوم مدرسه بود و توی اون سفینه، 
سه تا از پلیدترین، زشت ترین و بی رحم ترین آدم فضایی هایی 
قرار داشـتن که تا حاال روی پشـت بوم یه مدرسـه ی ابتدایی 

کوچولوی ایالت های غرب میانه، پا گذاشته بودن.
اسم هاشـون ُزرکـس، کَلکـس و جنیفـر و مأموریتشـون 

تصاحب کره ی زمین بود!



زرکس گفت: «ابتدا باید راهی برای نفوذ به مدرسه بیابیم.»
کلکـس گفت: «سـپس همـه ی بچه ها را بـه خرخوان های 

زامبِی قدرتمند و غول پیکر بدل خواهیم نمود!»
جنیفر گفت: «و در نهایت از ایشان برای تصاحب دنیا بهره 

خواهیم برد!»
زرکس و کلکس خندین و خندیدن.

جنیفر داد زد: «خاموش، ای ابلهان! اگر می خواهیم نقشه مان 
موفق بشود، باید اندکی درنگ کنیم تا قدری از داستان بگذرد! 
در عین حال، تمام حرکات ایشان را از ترینولوسکوپ خویش 

به نظاره  خواهیم نشست!»
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