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تقدیم به همه ی باکتری های مفید؛
همان ها که اگر نباشند 

بدنمان درست کار نمی کند.
آ.ح





با مین آشنا شو.
مین یک میکروب کوچک است؛ خیلی کوچک.

این نقطه را می بینی؟

میکروب ها آن قدر کوچک هستند که 3,422,167 تا* 
از آن ها روی این نقطه جا می شوند. 

* حاال چند میلیون باالتر، چند میلیون پایین تر.



توی هوا

توی جورابتتوی روده  هایت

میکروب ها همه جا زندگی می کنند:

قطب جنوبروی ترومپت

کف دریا



روی زانوی فیل ها

آن  طرف تر

زیِر زمین

توی ظرف صبحانه ات

توی بدن 
این ماهی

توی دماِغ »سانتا« باالی کوه اورست



مین توی این کتاب زندگی 
می کند و اگر از فاصله ی 

خیلی

بیا مین را ببریم گردش.

دایره ی صفحه ی روبه رو را می بینی؟

مین آن جا زندگی می کند. 

با انگشت، دایره را لمس کن تا مین روی انگشتت بنشیند. 


