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موقـع زنگ تفریح، نینا و تئو در مورد تعطیالتشـان با هـم حرف می زنند. نینا به تئو 

می گوید همراه پدر و مادرش به سفری فوق العاده  رفته است؛ آن هم سفری به کره ی 

ماه با یک موشک فضایی!



تئو نمی داند ولی نینا حقیقت را به او نمی گوید: او تعطیالتش را در ُبروتانی به همراه 

پدربزرگ و مادربزرگش سپری کرده است و سفر به کره ی ماه اصالً حقیقت ندارد!

او دروغ گفته است.



وقتی مدرسـه تمام می شـود، تمام بچه ها دور نینا جمع می شـوند و از او سؤاالت 

زیادی در مورد سـفرش می پرسـند. موشـک چه قدری بود؟ ماه چه شـکلی اسـت؟ 

همه به نینا نگاه می کنند و بادقت به حرف هایش گوش می دهند.



نینـا خیلی خوشـحال اسـت که مرکز توجه قـرار گرفته و احسـاس می کند مهم 

اسـت. هـر چه از تعطیالتش در کـره ی ماه تعریف می کند، متوجه می شـود که 

چقدر از تعطیالتی که پیش پدربزرگ و مادربزرگش سپری کرده، جالب تر است! 



بابا تمام حرف های نینا را می شـنود، به همین خاطر در مسـیر خانه از او می خواهد 

تـا این داسـتان را برایش تعریف کند. نینا توضیح می دهد کـه خواب دیده لباس 

فضانوردی به تن کرده و سوار بر موشک فضایی به کره ی ماه سفر کرده است.


