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این کتاب معرکه ست، چون 

خیلی خیلی خنده داره!

مگان

کتاب آن قدر خنده دار بود که چیزی نمانده 

بود از خنده بترکم!

لورن

اتوبوس می خندم!دو روزه که دارم به این ماجرای 
جودی

واقعًا این کتاب عالی است... می دانم دوستانم خوششان 
می آید و جای کتاب در قفسه ی کتاب هایشان خالی 

است. البته پر از چرند و پرند است، ولی مایه ی خنده و 
خوشحالی است!

االیجاه

بسی ِکیف کردم من از این کتاب. 

بسی خنده کردم همی قاه قاه!

جیمز
داستان گویی شوخ طبعانه و واقعًا خنده دار 
کتاب فروشاست و خل بازی های رضایت بخشی نیز دارد.پیش می برد. هوشمندانه و شگفت آور این کتاب همه چیز را تند و به  سرعت برق 

وای! ببین مردم چقدر این کتاب رو دوست 

وای! ببین مردم چقدر این کتاب رو دوست 

دارن )باید هم این جور باشه، چون که ماها توی 

دارن )باید هم این جور باشه، چون که ماها توی 

این کتابیم!(این کتابیم!(

این کتاب باعث می شه مخ 

آدم سوت بکشه!

تامس بسیار مفرح است، مخصوصًا وقتی با صدای 
بلند خوانده شود.

پدر و مادرهایی که با ما تماس گرفتند

فوق العاده گیراست.
جناب مالکوم گربه








