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این گاستون است.
یک اسب شاخدار کوچولو، مثل همه ی اسب های دیگر...

یا تقریباً مثل همه ی اسب های دیگر!

گاستون بعضی وقت ها راضی است،
بعضی وقت ها راضی نیست.

بعضی وقت ها خوشحال است.
بعضی وقت ها عصبانی

و بعضی وقت ها بی حوصله.

همه ی این ها احساسات او هستند.

و گاستون
همه ی این حس ها را تجربه می کند؛

مثل تو.





ولی گاستون یک چیز جادویی دارد:
یال جادویی.

وقتی اوضاع خوب باشد،
یالش مثل رنگین کمان، رنگارنگ می شود.

وقتی اوضاع خوب نباشد،
رنگ یالش تغییر می کند.
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حسود
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بداخالق

شرمنده

ناراحت



خب امروز حال گاستون چطور است؟

کمی خوب.

حال گاستون خوب است ولی یک چیزهایی او را خسته می کند.
دلیلش را برای ما می گوید.



حاال ببینم، حال خودت امروز چطور است؟

کمی خوبخوبخیلی خوب

خیلی بدبدنه چندان خوب



چرا گاستون حالش خیلی خوب نیست؟

شب شده است، ماه و ستاره ها در آسمان می درخشند.

گاستون روی تختش راحت دراز کشیده و به قصه ای 
گوش می کند که مامان برایش تعریف می کند.

بعد هم مامان او را می بوسد.
مامان آهسته می گوید: »شب  به خیر عزیزم.«




