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روباه هر روز عصر، روی صندلِی راحتی اش می نشیند. او دوست دارد کتاب های گیاه شناسی قدیمی 

را ورق بزند و دنبال گیاه جدیدی بگردد که قرار است به مجموعه اش اضافه کند.



این دیگر چیست؟ یک صفحه ی بدون عکس!

گل طالیی گیاهی از خانواده ای ناشناخته است.

گلی بسیار کمیاب که فقط روی قله ها می روید.

و تا حاال هیچ جایی، چیزی در موردش گفته  نشده است.

»به  نظر می آید گل فوق العاده شگفت انگیزی باشد!

فردا، می روم کوه ، دنبالش!«



قبل از خواب، روباه کوله پشتی اش را آماده می کند و حواسش را جمع می کند تا چیزی را از قلم نیندازد:

نقشه

میان وعده

مداددفترچه)ساندویچ های پوره ی انگور، که از همه بیشتر دوست دارد.(



کاپشن ضد آب

کالهکیسه  خواب گرم

)با دو سوراخ کوچک برای 

گوش هایش(

قمقمه ی ُپر از آب

چراغ قوه

قطب نما

چادر کوچک



خورشید هنوز در نیامده، ولی روباه آماده   است!

پیاده روی طوالنِی یک روزه ای در پیش دارد.




