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سالم! من ِشنگم، سمور آبی. هیچ کس درست نمی داند 
کجا آمده ام. ِشنگبان  می گوید یک روز من را توی یک  من از 

کرده است. جعبه دم در خانه اش پیدا 



کوچولو  او می گوید آن موقع ها من خیلی 
کوچولو ام، پس  بودم. هنوز هم واقعًا 
حتمًا آن موقع راستی راستی ریزه میزه 

کوچولو بودن  کاش از آن همه  بودم. 
کرده باشم. حسابی استفاده 



می ترسیدم،  ِشنگبان  از  یک کمی  اولش 
اما خوشبختانه تدی هم آمد تا با ِشنگبان 

زندگی کند.



حاال من ِشنگبان و تدی را خیلی دوست دارم. 
که  ما یک عالمه با هم خوش می گذرانیم، آن قدر 

باورتان نمی شود!



مخصوصًا آخر هفته ها.



کار. اما شنبه ها پر از خبرهای بد است: ِشنگبان باید برود سر 



کاری از دستم بربیاید می کنم  من هر 
تا نگذارم ِشنگبان برود؛ مثاًل تالشم را 

که شنبه نیاید. می کنم 

که  یا ناهار ِشنگبان را جایی قایم می کنم 
هرچه بگردد، پیدایش نکند.

اما نقشه های من هیچ وقت جواب نمی دهد.



که ما شغل نداشته باشیم؛  به نظر من و تدی هیچ منصفانه نبود 
کار و باری  گرفتیم برای خودمان  که یک روز تصمیم  این شد 

کنیم: رستوران ُتست! دست و پا 


