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30 ـ 25 درجه

15 سانتی متر
 90 ـ 70 درجه

ب: 15 ـ 10 سانتی مترالف: 48 ـ 40 سانتی متر

ج: 40 ـ 30 سانتی متر

شیرجه زدن  شناگرهای حرفه ای مثل حرکت  ژیمناستیک کارهاست.
بدن هایشان را زیبا و ظریف پیچ وتاب می دهند. 

ِاممم... 

چی گفتند، 
بابابزرگ؟

خودم فهمیدم. پس 
آن ها هم من را 

نخواستند، درست 
است؟

الف

ب
ج
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نه بابااا... من 
نخواستم. استخر 

نبود که. یک باتالق 
بوگندو بود.

آن دختره ی چالق 
می خواهد بیاید شنا 
یاد بگیرد؟ هه! به 
همین خیال باش!

هه  هه. 
اسمش هم 
یوِئر است.

 یوئر در زبان چینی یعنی بچه  ماهی

بقیه فکر 
می کنند من 
باهاشان فرق 

دارم.

بگذار مردم 
هرچه دلشان 

می خواهد 
بگویند!
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اگر توی مسابقات 
انتخابی پارالمپیک قبول 

بعدش شاید مدال شوم، چی می شود؟
طال هم ببری! آن وقت 

حسابی معروف 
می شوی و عکست را 

همه  جا می زنند.

تازه، می توانیم 
یک سه چرخه ی 

موتوری هم 
بخریم. 

بعدش هم 
می توانی خودت 
برای بقیه کالس 
آموزشی بگذاری.

به به چه شود! 
من هم کلی به 

نوه ی گلم افتخار 
می کنم.

بابابزرگ، من 
می خواهم 

قهرمان بشوم!

راستی یک فکری 
دارم! اگر توی خانه 

استخر داشتیم، خیلی 
راحت تر می توانستی 

تمرین کنی.

استخر؟ توی 
خانه؟ بابابزرگ، 

شوخی  ات 
گرفته؟
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40 ـ 20 درجه

20  15 درجه

وای خدا! مثل 
اینکه جدی 

گفتی ها!

ها  ها ها... 
دیدی بهت 

گفتم؟
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خیال کن داری 
توی آب شنا 

می کنی. باید سعی 
کنی تعادلت را 

حفظ کنی...

حواست به 
نفس گیری ات 
باشد. احساس 

شناور بودن 
می کنی؟

انگار دارم 
پرواز می کنم. 

وای پسر... 
یوِئر است 

آن باال؟

اوففف! 
خسته شدم.

خیلی خب. پس 
برگرد لبه ی استخر و 
استراحت کن. ولی 

مراقب جاذبه ی زمین 
هم باش.  ها ها ها!
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یوئر از درخت 
آویزان شده تا... 

شنا کردن یاد بگیرد! 
چه باحال!

خب، از استخر 
خوشت آمد؟ 

مخصوص نوه ی 
قهرمانم ساختمش .

معلوم است 
که خوشم 

آمد!

دوستت 
دارم، 

بابابزرگ! 

وای 
پسر!

ولی کار سختی 
است ! انگار 

داری بندبازی 
می کنی.

اما مثل اینکه شوخی 
ندارد. شنیده ام 
می خواهد توی 

مسابقات المپیک 
شرکت کند...
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یوئر! می شود ما 
هم تماشا کنیم؟

اوففف! این 
کتابچه ی آموزشی 

هم که خیلی 
پیچیده  است!

آره! بیایید 
توی حیاط.

چهار نوع شنا 
وجود دارد: کرال 

سینه، کرال پشت، 
قورباغه و پروانه... 

وای خدا!

قرار است با آدم هایی 
مسابقه بدهم که از 

خودم بزرگ تر هستند. 
باید حسابی تمرکز کنم!
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یوئر، وقتی 
دست هایت را 

می بری عقب، سرت 
را بیاور باال و نفس 

بگیر. این جوری!

فهمیدم!

ت!
سوووووو

دست هایت را بِکش 
جلو و بعد از زیر 

بِکش و ببر عقب... 
فکر کن داری توی 
آب چاله می َکنی.

وقتی زاویه ی 
دست هایت با سطح 
آب سی درجه شد... 

آآآخ!

بابابزرگ...

ِقِرچ!
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این هم 
از این...

آخ، دیگر برای 
مربیگری خیلی 

پیر شده ام.

استراحت کن، 
بابابزرگ. همه  
می دانند کمرت 

درد می کند.

می دانی 
بابابزرگ... ِام... 
نمی دانم باز هم 
تمرین کنم یا نه. 
راستش یک  کم 

ترسیده ام.

ولی اگر باور کنی که 
می توانی، همیشه 
موفق می شوی. 

به حرف بابابزرگت 
اعتماد کن!

بابابزرگت راست می گوید. 
من هم یک بار صدای 

بابایم را تقلید کردم و از 
غیبت  خوردن توی مدرسه 

دررفتم.

خیلی حال 
داد!

روزهای بعد، یوئر و 
بابابزرگش باز هم باهم 

تمرین کردند و خیلی بهشان 
خوش گذشت.

یوئر، هر کس 
تردیدهایی 

دارد.
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