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توی سه ماجراجویی 
گذشته مون، سعی کردیم 
مدیر دیوونه مون رو 
از مهلکه نجات بدیم. 

فکر می کرد 
یه ابرقهرمان واقعیه... 

اما نبود! 

فکر نمی کردیم 
اوضاع بدتر شه... 

اما شد !



جدید

روزی روزگاری دو بچـه ی باحـال بودنـد 
به نام های جورج و هرولد. 

ما 
من هم فوق  العاده ایم

همین طور

آن ها مدیر بداخالقی 
به نام آقای کراپ 

داشتند. 

وِر
وِر
وِر!

آقـای کـراپ با جـورج و هرولد خیلی 
بدرفتاری می کرد.

ر ر   وِ ر   وِ ر   وِ وِ

این شد که آن ها انگشتر 
سه بعدی هیپنوتیزم را 

خریدند. 

با استفاده از آن، آقای کراپ را هیپنوتیزم کردند.
 ازمون اطاعت می کنی!

َچشم



 اما اشتباه بدی کردند.
از این به بعد، تو

 کاپیتان زیرشلواری 
ِِهر هرهستی

باشه

آهای! 
برگرد، 
آقای 
کراپ!

کاپیتان زیرشلواری است... اما قدرت ماورایی   آقای کراپ فکر می کرد واقعًا 
نداشت. خیکیِ خنگوایستا

ماجراهای زیادی برایشان اتفاق 
بـار سـفینه ا ی  یـک  حتـی  افتـاد. 

!!! فضایی به آن ها حمله کرد

ای وای!

همه شان را توی سفینه بردند... 
و جورج کمی »شربت قدرت های 

ید.  ماورایی« فضایی دزد

 بعـد، یـک قاصدک پلیـدِ بزرگ آقای 
کراپ را خورد. 

...باید  می بودین و 
می دیدین. 

جورج کمی »شربت قدرت های 
ماورایی« به او داد. 

ترا - ال - آل ا ا  !



این شد که او قدرت های ماورایی 
! به دست آورد

قـدرت   زیرشـلواری  کاپیتـان  حـاال 
شگفت انگیزی دارد. حتی می تواند 

پرواز هم بکند. 

خدای من!

بـرای  هرولـد  و  راه جـورج  تنهـا 
پیشـگیری از خرابـکاری کاپیتـان 
زیرشـلواری، این اسـت که روی 

سرش آب بریزند...

...ایـن کار باعـث می شـود دوباره 
به آقای کراپ تبدیل بشود. 

سلـام، 
داداش

امـا مراقـب باشـید: چـون هـر وقت آقای کـراپ صدای بشـکن زدن 
کسی را می شنود...

...دوباره به »همانی که خودتان 
می دانید« تبدیل می شود. 

باز شروع شدوای، نه!

ترا - ال - آل ا  ا ا ا ا  !



خونه ی درختی

       شرکت کامیک  های



فصل ۱
جورج و هرولد

این ها جورج بیرد و هرولد هاچینز هستن. جورج اون بچه  
راستیه ست که کراوات زده و کله ش َپخه. هرولد اون چپیه  ست 

که تی شرت تنشه و مدل موی بدی داره. 
یادتون باشه این ها رو. 



ِجروم  ابتدایی  مدرسه  ی  کارشناسی  توی  به ظاهر  هر 
می کرد.  هرولد  و  جورج  درباره ی  اظهارنظری  یه  هارویتز 
مشاور تحصیلی شون، آقای رِکِتد، فکر می کرد اون ها اختالل 
کم توجهی دارن. روان شناس مدرسه، خانم لِیبِلر، تشخیص 
بداخالِق  مدیر  و  بود  داده  بیش فعالی  ـ  اختالل کم توجهی 
پیر شون، آقای کراپ، معتقد بود اون ها صرفًا بچه های بدی 

هستن!



ولی اگه نظر من رو بخواین، جورج و هرولد فقط دچار 
َسمَبل )َسندُرم مدرسه ی بسیار لوس( شده بودن. 

ببینین، جورج و هرولد واقعًا بچه های بدی نبودن. اتفاقًا 
این  مشکلشون  تنها  بودن.  نیک ِسرِشت  و  باهوش  خیلی 
بود که توی مدرسه حوصله شون سر می رفت. برای همین 
همه  برای  رو  اوضاع  که  می دونستن  خودشون  وظیفه ی 

هیجان انگیزتر کنن. آیا این از بامالحظگی اون ها نبود؟



هرازگاهی  هرولد  و  جورج  بامالحظگی  متأسفانه 
بدجوری  وقت ها  بعضی  دردسر.  توی  می انداختشون 
می انداختشون توی دردسر و یه بار این قدر انداختشون 
توی دردسر که نزدیک بود باعث شن کل سیاره بیفته 
دست یه دانشمند مجنون و بی رحم که لباس روبات 

پوشیده بود! 
ولی قبل از این که اون داستان رو براتون بگم، باید

این داستان رو براتون بگم…



فصل ۲
درود بر سوییس آباد نو

همون طور که همه می دونن، سوییس آباِد نو کشور کوچکی 
واقع در جنوِب شرقی سبزآباده. احتمااًل همه چیز رو درباره ی 
منابع طبیعی و شیوه ی حکومتی سوییس آباد نو می دونین؛ 
اما یه چیزی درباره ی سوییس آباد نو هست که شرط می بندم 
نمی دونین: همه توی سوییس آباد نو اسم مسخره ای دارن. 

اسکل پور  پوزخند  جناب  رئیس  جمهورشون،  از  می تونین 
میمون زاده ی دوم، یا همسر دوست داشتنی ایشون، بانوی بدبو 

بپرسین. 



مسخره ی  اسامی  بی نظیر  سنت  دربــاره ی  کلی  اون ها 
اسامی  فرهنگی  اهمیت  از  می گن.  براتون  نو  سوییس آباد 
داستان  یه  احتمااًل  هم  بعدش  و  می گن.  براتون  مسخره 
این  این که  درباره ی  حوصله سربر  و  طوالنی  خیلی  خیلی 
سنت احمقانه چطوری شروع شد، تعریف می کنن. از این 

قسمت می گذریم، باشه؟
اسم  نو  سوییس آباد  توی  همه  که  باشه  یادتون  فقط 
مسخره ای دارن. از پول دارترین تا بی پول ترین و از کندذهن ترین 

تا باهوش ترین. 

جینگیلی تـی. 
ِِخپل راسـو



و حاال که حرف باهوش ترین شد، بذارین پروفسور ِپپـی 
پـی. دو پـی رو خدمتتون معرفی کنم. مجسمه ش گوشه ی 
چپ پایین صفحه ست. ِپپی پی. دو پی احتمااًل باهوش ترین 
ممتاز  دانشجوی  به عنوان  بود.  نو  سوییس آباد  توی  آدم 
فارغ التحصیل  عظیم  آشغال دماغ  دانشگاه  از  ورودی شون 
شد و بعدش تموم وقتش رو صرف اختراعات هیجان انگیز و 

خارق العاده کرد. 
بیاین یه نگاه بهش بندازیم. موافقین؟

پروفسور پپی پی. 
دوپی

ایوانا پنیر 
مستراح

 تیپ کـیـو. 
زیپ میپ



توی آزمایشگاه شخصی ش، پروفسور ِپپی پی. دو پی 
داشت کارهای نهایی دوتا اختراع خارق العاده رو انجام 

می داد: 
کوچول موچول ۲۰۰۰ و گنده ُمنده ی 4۰۰۰. 

پروفسور دوپی دستیارش، گرازبطِن راســوبوی ناکیان 
رو صدا کرد و داد زد: »آقای راسوبوی ناکیان. آماده ی 

آزمایش اختراعات جدیدم هستم!«
وقتی پروفسور کوچول موچول ۲۰۰۰ رو گرفت سمت یه 
کپه ی چندش آوری از زباله، گرازبطن یادداشت برداشت. 



»بلـــــــــــزرک!«
پرتو قدرتمندی از انرژی به سمت کپه ی زباله شلیک شد. 

یه مرتبه اون کپه ی عظیم زباله شد قد یه آدامس. 
باید  حاال  می کنه!  »هورا! کار  زد:  فریاد  دوپی  پروفسور 

گنده منده ی 4۰۰۰ رو آزمایش کنم.«



یه  طرف  گرفتن  رو   4۰۰۰ گنده منده ی  گرازبطن  و  ِپپی 
هات داگ معمولی که روش خردل داشت. 

شد.  شلیک  دیــگــه  ــان  ــش درخ انـــرژی  ــِو  ــرت پ ــه  ی
»گـــــــــــلـــــــــــورت!«

22




