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ش می کنند  تقدیم به همه ی کسانی که ت
شگفت انگیزترین موجودات دریا را کش 
کنند و از آن ها مراقبت کنند.
ب.گ



من عروس دریایِی جعبه ای هستم.



سم من کشنده ترین سم دنیاست. روی شاخک هایم میلیون ها سلول سمی و نی دار دارم. طعمه ام را فورا 
ز، خون، ستون فقرات،  ننده و ظریفم آسیبی بزند. من م م می کنم تا نتواند به بدن شــ می کشــم و ه
م  ار میگوها و ماهی های کوچک کم ریه و دستگاه تنفسی ندارم؛ اما بیست وچهار تا چشم دارم که برای ش

می کنند. به همین دلی است که من شگفت انگیزترین جانور دریا هستم!



من الک پشت پشت چرمی هستم.



م می نشست  ل شام، مرتب و من سر میز م
و لبا های رسمی می پوشید،

درحالی که بزرگ ترها 
حر می زدند 

و حر می زدند 
و حر می زدند.

من بزرگ ترین خزنده ی آبزی زمینم. هوا را تنف می کنم؛ اما می توانم تا عم 4000 فوت )1/2 کیلومتر(، در 
آب های سرد و تاریک اقیانو ها شیرجه بزنم و 85 دقیقه زیر آب بمانم. عاش خوردن عرو های دریایی 
ت می کند و وقتی قورتشان می دهم، مهره های گلویم گیرشان  هستم. پوست ضخیمم من  را از سم آن ها محاف
می اندازد. هی کدام آن ها نمی توانند از دستم فرار کنند. به همین  دلی است که من شگفت انگیزترین جانور 

دریا هستم!


