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Herr Tukan! Herr Tukan! کتاب

به زبان فارسی در سراسر دنیا متعلق به 
نشر پرتقال است.



این آقای توکان است.



داستان آقای توکان از این قرار است که: 
هروقت حیوانی به دردسر می افتد، آقای توکان فورًا خودش را 

به آنجا می رساند. او به همه کمک می کند و به هرکسی 
یک جمله ی قشنگ می گوید. 

او در تمام جنگل، به مهربانی و خوبی معروف است.



آلبرت میمونه که هنگام بازی و پریدن از یک درخت به 
درخت دیگر، دست و پا هایش به هم گره می خورد،

فریاد می زند: »آقای توکان! آقای توکان!«



اینجاست که سروکله ی آقای توکان پیدا می شود و با یک فوت آرام، 
دست و پای آلبرت را از هم باز می کند و می گوید: »تو واقعًا توی گره 

زدن خودت ماهری!«



وقتی خط های بدن گورخر کوچولو، هنگام دویدن دنبال 
پروانه های رنگی، می چرخند و قاتی می شوند، 

صدا می زند: »آقای توکان! آقای توکان!«


