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تقدیم به کودکان سرزمینم.
ن.د



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 ناراحت است

و بعضی وقت ها هم خوشحال.
بعضی وقت ها هم شیطنت می کند.

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.



شاد

خجالتی

حسود

وحشت زده

عصبانی

بداخالق

شرمنده

ناراحت



بهار است.
گاستون برای تعطیالت پیش پدربزرگ و مادربزرگش 

رفته است.
آن ها در کلبه ای چوبی، وسط منطقه ای کوهستانی،

زندگی می کنند.


