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برای راد، آریا و سروینای عزیزم



كتابخانه ی زویی پر بود از كتاب، آن قدر پر كه یک روز 
كتابی ازش پرت شد پایین و گرگ داستان ما هم از 

آن افتاد بیرون.

گرگ این کتاب خیلی ترسناک بود، موجودی سیاه با 
دندان های خیلی تیز که تک و تنها آمده بود توی 

اتاق زویی، اتاقی غریب و ناشناخته. 
گرگ قصه ی ما حسابی ترسیده بود. 





برای همین اول از همه سعی كرد برود 
زیر كتاب خودش قایم شود. 

چون کتاب موقع افتادن مثل یک چادر 
و سرپناه كوچک شده بود.

فقط مشكل این جا بود كه توی اتاق زویی 
گربه ای چاق و چله  خوابیده بود 
كه به نظر گرگ همان موقع هم 

آب از دهانش راه افتاده بود.




