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Dear Reader,
I wrote these stories because I wanted to create a book series that my 
own children would love. It’s so special to me that now I get to share 
these stories with you.
Before becoming an author, I was a classroom science teacher. Most of 
the experiments you read about in these stories can be modified to be 
done at home. As you follow along with Zoey and Sassafras adventures, I 
hope that you’re inspired to try out some science experiments of your own.
I also hope that you’ll always keep an eye out for magic. You never 
know when a baby dragon might ring YOUR doorbell!

خواننده های عزیز؛
من این داستان ها را نوشتم، چون دلم می خواست مجموعه داستانی خلق کنم که 
بچه های خودم هم آن را دوست داشته باشند. برایم بسیار ارزشمند است که حاال 

شما هم این داستان ها را می خوانید.

قبل از این که نویسنده شوم، معلم علوم بودم. می توانید بیشتر آزمایش هایی را که 
توی این داستان ها در موردشان می خوانید، با کمی تغییرات در خانه انجام دهید. 
امیدوارم با دنبال کردن ماجراجویی های زویی و ساسافراس، شما هم تشویق شوید 

تا خودتان دست به آزمایش بزنید. 

همچنین امیدوارم همیشه دنبال جادو باشید؛ چون هیچ معلوم نیست که چه موقع 
یک بچه اژدها درِ خانه ی شما را بزند! 

کتاب خواندن خوش بگذرد!  
آژیا سیترو  





پـیشگفتار
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این روزها من و گربه ام، ساسافراس، دل توی دلمان نیست 

تا صدای زنگ اصطبل را بشنویم.

البته می دانم که بیشتر آدم ها وقتی زنگ در خانه شان صدا 

کند، ذوق زده می شوند، چون احتماالً کسی برایشان کادو یا 

بسته فرستاده، یا دوستی سر زده آمده تا با هم بازی کنند. ولی 

خب، زنِگ درِ ما خیلی هیجان انگیزتر از این حرف هاست. چون  

این زنگ جادویی است. وقتی به صدا دربیاید یعنی حیوانی 

جادویی پشت درِ اصطبل منتظر است، حیوانی جادویی که از 

ما کمک می خواهد.

مامانم تقریباً همه ی عمرش به حیوانات جادویی کمک  کرده. 

حاال نوبتی هم که باشد، نوبت من است که کمک کنم... 
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سایه ای به چشمم خورد و سمت پنجره پریدم. یعنی ممکن 

است...؟ نه بابا، سایۀ کالغ بود. از ته دل آه کشیدم.

چند  بود،  شده  دوستمان  که  کوچکی  اژدهای  مارشمالو، 

هفته ی پیش برگشته بود به جنگل، سر خانه و زندگی اش. ولی 

من همه اش امیدوار بودم که زودتر بیاید و دوباره بهمان سر 

بزند. خیلی زود؛ هر چه زودتر بهتر.

همین جور که چشمم به آسمان بود تا شاید ردی از مارشمالو 

ببینم، آهی کشیدم و لوله ی بزرگی را که روی میز ناهارخوری 

زیر آب را
ببین !

فصل  1
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بود، یک دستی به این طرف و آن طرف ِقل دادم. هنوز هم ناامید 

نشده بودم.

یکهو جیغ زدم: »آخخخ! دستم!«

ساسافراس احتماالً فکر کرده بود لوله، موجودی زنده است و 

هدف گرفته بودش. غافل از این که پنجه های سوزنی اش، صاف 

روی دست بیچاره ام فرود آمد. 

همین طور که او را از روی میز پایین آوردم، روی پایم گذاشتمش 

و گفتم: »کــی به تو اجازه داده بــروی روی میز، بدبو خان؟!«
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ُغرُغرکنان گفت: »میو!« بعد پنجه های جلویی اش را یکی یکی 

روی میز گذاشت و نگاهم کرد تا ببیند توجه می کنم یا نه.

البته که متوجه شدم، ولی خب اجازه دادم بماند و تماشا 

کند. »ساسا، اگر یک کم دیگر صبر داشته باشی، می رویم کنار نهر. 

بعد می توانم با جست وجوگر زیر آبم همه ی حشره های توی 

نهر را خوِب خوب ببینم. آن  وقت بهترین شکارچِی حشره های 

نهر می شوم.«

اندازه ی  آورده بودم،  از آشپزخانه  اَه! روکش پالستیکی  که 

تِه لوله نمی شد. ساسافراس را بلند کردم و گذاشتمش روی 

االن  »همین  گفتم:  و  روی سرش  کشیدم  صندلی ام. دست 

باهم می رویم.« بعد  و  برمی گردم 

داشتم روکش پالستیکی را از توی کشوی آشپزخانه درمی آوردم 

که صدای میوی بلندی از توی اتاق  نشیمن شنیدم.

»میــــو!«

سر تکان دادم. از دست این گربه ی سربه هوا. همه جای اتاق 

نشیمن را گشتم، ولی خبری از ساسافراس نبود.

ِتپ ِتپ.

روی زمین را نگاه کردم. چیزی تکان خورد. لوله ی پالستیکِی 
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جست وجوگرِ زیر آبم، حاال زیر میز بود. چه جوری سر از آن جا 

درآورده بود؟ همین که خم شدم تا برش دارم، یکهو خودش 

چرخید سمتم؛ چشم های گربه ام را دیدم که از توی لوله زل 

زده به من!

همین جور که استوانه ی پالستیکی را آرام آرام تکان می دادم 

تا از دور کله ی پشمالوی گربه ام دربیاید، گفتم: »از دست تو 




