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برای آدی و مامانش ِدب،

که همه را

دور هم جمع کردند.

ش.ه، د.ه، ل.ف
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شاهزاده ماگنولیا در آشپزخانه ی قصر بود و 

داشت یک پل را طراحی می کرد. شاهزاده 

فنجان ها را ســروَته کرد و پایه های پل را 

ساخت. بعد قاشق ها و چنگال ها را رویشان 

چید و نفسش را حبس کرد؛ ولی یک دفعه 

همه ی آن ها ریختند و پلش خراب شد.

فصل ١
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تعداد چنگال ها زیاد بود و پایه ها کافی 

نبودند. باید از نو شروع می کرد.

شاهزاده ماگنولیا گفت: »چه بد!«

درست همان موقع، بوِی خیلی بدی از 

پنجره داخل آمد. شاهزاده ماگنولیا حالش 

بد شد و زبانش را بیرون آورد.
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گفت: »نه! این بو خیلی بد است! «

به انگشترش که سنگ براقی داشت، نگاه 

کرد. زنگ نمی زد؛ پس هیوالیی در کار نبود. 

فقط یک بوی بد بود؛ ولی برای شــاهزاده  

سیاه پوش، این بو، بوی دردسر می داد.
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چند دقیقه بعد، شاهزاده  سیاه پوش و 

مشکی، چهارنعل می تاختند و از قصر دور 

می شدند.

شاهزاده  سیاه پوش گفت: »مشکی! تو 

هم این بو را حس می کنی؟«

مشکی عطسه کرد. حتماً او هم حس 

کرده بود؛ ولــی ترجیح می داد هیچ وقت 

دوباره آن را بو نکند.

بــو را دنبــال کردند و به چــراگاه بزها 

رسیدند. بزها از بوی بد، حالت تهوع داشتند 

و به زحمت می توانستند نفس بکشند. یک 

سنجاب که نفسش بند آمده بود.

انتقام گیرنده ی بزها گفت: »یک دردســر 

تازه! خوشحالم که آمدید.«
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شاهزاده  سیاه پوش گفت: »بله، معلوم 

است که بوی دردسر می آید.«

انتقام گیرنده  ی بزها بــه بخار بوی بد 

لگدی زد و گفت: »با یک بخار که نمی توانیم 

بجنگیم، شاهزاده  سیاه پوش!«

شــاهزاده  ســیاه پوش به بخار بوی بد 

مشتی زد و گفت: »فن های نینجایِی ما از 

پِس این برنمی آیند.«




