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مـقـدمـه ی نـاشـر

  سالم  
تو کالس چندمی؟

بهترین  حاال  و  چهارتا  شدیم  میکا  اومدن  با  که  بودیم  دوست  سه تا  ما 
دوستای دنیا، که ما بهش می گیم »ب.د.د« کنار هم هستن 

خوشحال می شیم تو هم با خوندن این کتابا با ما آشنا بشی و بعد برامون از 
خودت بنویسی که ما هم بشناسیمت و بهترین دوستای دنیا همین طوری 

زیاد بشن و زیاد بشن.
اگه دوست داشتی برامون بنویسی، مِث ما یه دفتر بردار و شروع کن به 
که  البته چیزایی  و  داری  از خودت، دوستات، چیزایی که دوس  نوشتن 

حرِصت رو در میاره!
بعد نوشته هات رو بِده به مامان و بابا که برامون بفرستن. 

و  تایپشون کنن  یا  بگیرن  بچه ها عکس  نوشته های  از  باباها هم  و  مامانا 
برامون به Farzad.ramtin@gmail.com ایمیل کنن.
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سالم... سالم دفترچه جان...
خوش آمدی... دیری دی دیـیـیـن!!!

خودم را معرفی می کنم. 
من کی کی هستم؛ مشهورترین ستاره ی دنیای مد و طراحی لباس!

»ب . ب . پ«! یعنی  می کنم.  بزرگش  زیادی  دارم  می دانم،  خودم  ُخب، 
البته هنوز آن قدر مشهور نشده ام که توی جشنواره ها 

و نمایشگاه های محصوالت مد و لباس جایزه بگیرم 
)ببخشید، این اولین بار است که خاطره  می نویسم، 

هنوز خوب بلد نیستم(.

اصالً از اول شروع می کنم...
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دفترچه ی عزیزم!
اسم من کی کی لوییس کینان است. یک بچه گربه و سه تا جوجه دارم. 

توی خانواده، به ترتیب سنی، من سومین نفرم )بعد از بابا و مامان(. 

دلم می خواهد از همه چیز سر در بیاورم و هر چیز جدیدی که کشف 
می کنم، توی دفترم بنویسم. یک جورهایی عاشق کنجکاوی ام.
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بگذار بیشتر درباره ی بادکنکا برایت بگویم...
من و کوکو کوروینو و لوال لیونز بهترین 

دوستان دنیا هستیم )از این به بعد، فقط اسم 
کوتاهش را می نویسم: »ب .د.د«(

 آن ها هم مثل من در کوچه ی نیلوفر آبی 
زندگی می کنند. ما باشگاه بادکنکا را راه 
انداختیم تا بتوانیم همیشه باهم باشیم. 



هر سه تای ما توی کوچه ی نیلوفر آبی که خوشگل ترین کوچه ی 
محله است، زندگی می کنیم.
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ما توی باشگاه بادکنکا فقط حرف نمی زنیم، کارهای جالب دیگری هم 
انجام می دهیم. البته برای کارهایمان برنامه ریزی می کنیم!
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دفترچه جان! برمی گردم سراغ

امروز صبح، حسابی غافلگیر شدم؛ مامان تو را به من داد! شغل مامان 
طوری است که دم به دقیقه باید سفر کند. وقتی مامان  اینجا نیست، 

می توانم هر اتفاقی که توی زندگی باکالسم می افتد، با تو در میان 
بگذارم. مثالً مامان هفته ی آینده خانه نیست. پس باید هرچه زودتر یاد 

بگیرم چطور خوِب خوب، خاطره بنویسم. راستی اصالً خاطره نویسی 
چطوری است؟ آیا باید درباره ی چیزهایی که اآلن برایم اتفاق می افتد 

هم بنویسم؟ بله؟ 

فردا در مدرسه روز خاصی است؛  من هم 
که ستاره ی خوش لباسی هستم، باید خیلی خیلی خوشگل باشم. من به 

مدرسه ی اَمبر اَکِرس می روم.
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خیلی خب مکسی، بیا حواسمان را جمع کنیم ببینیم باید چه لباسی 
انتخاب کنیم.

آخ، دیدی چی شد؟ یادم رفت درباره ی مکسی برایت بگویم. 

مکسی گربه ام است؛ 
نازنازی ترین گربه توی محله ی ما. 

شاید هم توی تمام دنیا!

مکسی بیشتر وقت ها در انتخاب لباس کمکم می کند، ولی اآلن اصالً 
نمی شود روی کمکش حساب کرد!
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این برای  چطور است؟

 دیروقت است. دیگر باید بروم بخوابم. انتخاب لباس بماند 
برای فردا صبح.

شب به  خیر دفترچه جان.
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وای دفترچه جان! دیشب خواب خیلی بدی دیدم. خیلی وحشتناک بود!!! 
فکر کنم خوابم به واقعیت تبدیل شده ...

نمی دانم برای »روز لباس های زیبا« چی بپوشم. 

ولی خدا را شکر که می توانم به »ب.د.د«  هایم پیامک بزنم. حتماً کوکو و 
لوال می آیند و از این وضع نجاتم می دهند!
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خب، لباس شماره ی 2 انتخاب شد. کابوس تمام شد. آِخیْش!

این کوکو است. توی خانه ی 
زندگی می کند و بهترین آشپزی است که می شناسم. کیک  هایش 
حرف ندارند. مامان و بابای کوکو اهل ایتالیا هستند... کّل فک و 

فامیلش عاشق پاستا هستند! 

شانس آورده ام که این جور »ب.د.ت«هایی دارم. 

صبر کن ببینم! هنوز درباره ی بقیه ی 
دخترهای بادکنکا چیزی برایت نگفته ام، 

نه؟
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این هم لوالست. خانه اش در 
 است. 

زندگی لوال = پول جمع کردن و 
نقشه کشیدن برای آینده.

همه اش می گوید: »آینده همین 
حاالست«، یا »رؤیا بافی دیگه بسه؛ 

دست به  کار شو.«

اوه، راستی، او یک رگ فرانسوی هم دارد. چون 
پدرش فرانسوی است. چه باحال، نه؟

ای وای! ببین چقدر دیر شده! دیگر باید بروم برای 
 حاضر بشوم. 

بعد مدرسه می بینمت


