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این کتاب را نویسنده و تصویرگرش تقریباً به تمام بچه های دنیا تقدیم کردند 
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این کتاب خیلی باحاله، حرف 

نداره، فتیله داره، نفت نداره!

چارلی

هشدار: عوارض جانبی شامل اشک 

ریختن از فرط خنده، قهقهه زدن مثل 

دیوانه ها، درد گرفتن عضالت صورت، 

پایین آمدن فک و همچنین درد گرفتن 

اعماق شکم هنگام ریسه رفتن! خیلی 

مواظب باشید!

شارلوت
من از این داستان بسی لذت بردم. 

خنده ناک آور بود و چیزهایی اندر آن 

بود که شما انتظارش را نمی توانستید 

داشتن، مخصوصاً آن تکه های ورجه وورجه 

کردن های بی شمار بر فراز کله ها!

کمرون

کتاب راستی راستی خنده داره؛ یعنی 
بگم  ها، دلت رو می گیری از خنده! من 
صددرصد، بلکه هم بیشتر، فکر می کنم 

هر آدم دیگه ای هم این کتاب رو بخونه، 
راستی راستی ِکیف می کنه!

اوون
آلیسیک ماجراجویی شگفت انگیز!

الکی از قول من چیزمیزهای بی خودی سر هم نکنین  ها! الکی از قول من چیزمیزهای بی خودی سر هم نکنین  ها! 
گفته باشم... این بچه های واقعی که اون بیرون دارن نفس گفته باشم... این بچه های واقعی که اون بیرون دارن نفس 
می کشن و چیزمیز می خورن، همه شون عاشق این کتاب می کشن و چیزمیز می خورن، همه شون عاشق این کتاب 

شده ان! پس چی؟شده ان! پس چی؟

کتابی منحصربه فرد و سرشار از بیانات 
خنده آور و البته شگفت آور!

هری







صبـح زود بود و سـپیده دم بر فراز جزیـره ی آرام و باصفا 
و البتـه کوچـک کرفافـل کبیر1 سـر بـر می آورد. خورشـید 
طالیی رنگ از افق سرک  کشید، همه جا را  پایید تا مطمئن 
شود کسی نگاهش نمی کند، آن گاه آهسته و آرام، آسمان 

آبی را  گرفت و خود را باال  کشید.
جایـی در آن پاییـن، خیلی خیلی پایین تر از خورشـید، 
روی یـک درخـت بلند، در باغ خانه ای زیبا، باالی دامنه ی 
تپـه ای در باالی روسـتای کوچک لـوز چیپینگزـ  که حتمًا 
اسمش را از آن همه شن و ماسه ی پخش و پال در منطقه 

Great Kerfuffle .1؛ در زبان انگلیسی یعنی جار و جنجال بزرگ
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گرفتـه و ااّل سـاکنانش مرض نداشـتند که چنین اسـمی 
رویش بگذارند ـ پرنده ای سـیاه که اسـمش سیاه پر بود، 
گلویش را صاف کرد و آوازی سـر داد تا به  روزِ تازه از راه 

رسیده خوشامد بگوید.
درون خانه ای دوست داشتنی، در اتاق خوابی صورتی رنگ 
و زیبـا، دخترکوچولویـی چشـم های خـود را باز کـرد و از 
رختخـواب ُسـر خـورد و آمد بیرون. دوید بـه طرف پنجره 
و کرکره را کشـید تا بازِ باز شـد. پرتوی آفتاب درخشان به 
داخل خانه جاری شـد و با خود بوی خوش شـکوفه  ها را 
آورد که بر نسـیم خنک صبح سـوار شده بود، انگار درخت 
هم داشـت خوشـامد می گفت و چاق سـالمتی می کرد که 
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