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اگر همیشه از اشباح ترسیده اید، شاید حتی فکر دوست شدن 
با یک شبح هم موی تنتان را سیخ کند.



بگذارید خیالتان را راحت کنم؛ اشباح موجوداتی دوست داشتنی هستند که مثل 
همه  به یک دوست نیاز دارند و خُُ ب... چه کسی بهتر از شما؟

این کتاب یادتان می دهد دوستی پیدا کنید که تمام عمر 
)و حتی بیشتر از تمام عمر( کنارتان باشد!



کار سختی است؛ برای همین توصیه می شود وقتتان را با  راه افتادن دنبال یک شبح، معموالً 
گشتن دنبال اشباح تلف نکنید.

کسانی که فکر می کنند یک شبح پیدا کرده اند، معموالً در اشتباه بوده اند.
)تصویر ۱، ۲ و ۳ را ببینید.(

معرفی

تصویر ۳: حوله ای روی دستگیره ی درتصویر ۲: دوربینی با لنز گردوخاک گرفته تصویر ۱: یک بچه که لباس شبح پوشیده



دکتر فانتونس اسپوکل،
شاعر و شبح شناس معروف می گوید:

پیدا کردن یک شبح تقریباً غیرممکن است.
شاید تا زمان مرگ هم دنبال شبح بگردید و باز هم چیزی پیدا نکنید.

اما اگر آدمی خوش برخورد، مهربان و خون گرم باشید، 
شاید خودِ شبح بیاید سراغتان.



اگر فکر می کنید یک شبح سراغتان آمده، از دفترچه راهنمای 
طبقه بندی شده استفاده کنید.* این طوری می توانید مطمئن 

شوید که آن موجود شبح است یا نه.

* از بایگانی بخش تخصصی چیزهای فراطبیعی در انجمن تحقیقات 
امور غیرواقعی



دهان کوچکى دارد 
اما ُپ رخورى مى کند.

یک شبح سالم 
لپ هاى ُگ لى دارد.

دست و بازو دارد،
اما انگشت ندارد.

قدرت بینایى اش عالى است. 
(حتى شب ها هم مى تواند 

ببیند.)

اندازه ى این قسمت تغییر مى کند، اما 
معموالً ٦٠ سانتى متر است.

بدن شفافش 
یک کم 

مى درخشد.

پایین تنه اش موقع حرکت هِ ى تکان مى خورد.


