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امیدوارم روزی برسه که دیگه هیشکی توی 
کمد نمونه!
ا. د.



(نکته های مهمی که الزمه موقع ناپدید شدن مرموز من بدونین!)
١. زندگِی مخفیانه ی یک َاَبرقهرمان  فالن

٢. اگه یه جنازه  توی کمدم بود، احتماالً خودمم!
٣. دارث ِویِدر شد بابام!

٤. یکی یه پوشک به من بده! زود باشین!
٥. چرا انگشت های پام رو کردم تو کاسه ی پاپ کورن خواهرم

٦. آره، بتمن کوچولو داداش کوچیکمه!
٧. می خورم آب آلوی بخارا من، از یه لیوان قرمز پالستیکی خفن

٨. تهوع صدام کنین!
٩. اتفاقی شلوارم رو پاره کردم و زانوم رو داغون کردم و اعتماد  

به نفسم رو هم دود کردم فرستادم هوا! اما چطوری؟
١٠. مامان بزرگ دندون های مصنوعیش رو قورت می ده و 

می میره! (دوباره.)
١١. هشدار! مراقب خون آشاِم ترسناِک کُُمدی باشید!

١٢. آغاِز اسارت؟!
١٣. کمک! االنه که باال بیارم!

١٤. سلطاِن سنگ های پاکیزه ؟!
١٥. هذیان های یک دیوانه ی کُُمدی

١٦. کی گفته زامبی ها رپ بلد نیستن؟!
١٧. فقط با لگد!

١٨. رفتم به اعماِق تیره و تاِر… من کجام؟!
١٩. سلطان هزارتو

٢٠. یعنـی واقعـاً تو زندان پیتزای گوشـت هیوال ِسـرو می کنن؟
٢١. اگه زنده برسم خونه، بابام می کشتم!
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٢٢. این طوری شد که «سیندرال» کفش بلوری کتونیش رو گم کرد؟
٢٣. حمله ی توالت آدم کش

٢٤. بد شانس، کثیف و بوگندو
٢٥. چرا یه پسر می ره وسط رختکن دخترها؟

٢٦. بدترین. زنگ. تاریخ!
٢٧. یه تخته م کمه؟! واقعاً؟!

٢٨. این طوری شد که اون کاغذ کذایی رو پیدا کردم
٢٩. بدبیاری خجالت آور مکس کرامبلی! 





٩٩

من

اگه یه نیروی ماورایی، چیزی داشتم، شاید دیگه مدرسه رفتن 
این قدر مزخرف نبود.

اون جوری دیگه هیچ وقت از اتوبوس مسخره ی مدرسه مون جا 
نمی موندم، چون می تونستم پرواز کنم سمت مدرسه...

١. زندگِی مخفیانه ی یک 
ابرقهرمان  فالن



١٠١٠

عالی می شد، مگه نه؟ تازه این جوری خفن ترین بچه ی مدرسه 
هم می شدم!

ولی بذارین یه چیزی رو بهتون بگم. کثیف کارِی پرنده اصًال 
خفن نیست. فقط… حال بهم زنه!

تلویزیـون، کمیک بوک هـا و فیلم هـا یـه جوری قضیه رو نشـون 
می دن که آدم فکر می کنه ابرقهرمان بودن خیلی کار آسونیه. ولی 
اصًال این طوری نیسـت! اصًال َجّوی که راه افتاده رو باور نکنین.

وااای!

تاالپ! 

تولوپ !




