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فصل 1: خانه درختی 65 طبقه 
فصل 2: حمله ی مورچه ها!

فصل 3:  جیِل ناجی 
فصل 4: بازرِس پالستیک حبابی 

فصل 5: برکه ی لجِن ماقبل تاریخ 
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فصل 8: خل شدِن مومیایی 

فصل 9: بین  هور 
فصل 10: آینده 

فصل 11: آینده ی آینده 
فصل 12: بازگشت به زماِن حال 

فصل 13: فصل آخر 

اَندی گریفیتس و دوستش تِری توی یک خانه درختی  
65طبقه زندگی می کنند و با هم کتاب های بامزه  
می نویسند، مثل همین که االن توی دست شماست. 
را  نقاشی شان  تری  و  می نویسد  را  قصه ها  اندی 
می کشد. اگر دوست دارید از کار این دو بیشتر 

سر دربیاورید، این کتاب را بخوانید. 
این هم سایت اندی: 

www.andygriffiths.com.au

تِری دنتون و دوستش اندی توی یک خانه درختی 
65طبقه زندگی می کنند و با هم کتاب های بامزه 
می نویسند، مثل همین که االن توی دست شماست. 
را  نقاشی شان  تری  و  می نویسد  را  قصه ها  اندی 
می کشد. اگر دوست دارید از کار این دو بیشتر سر 

دربیاورید، این کتاب را بخوانید. 
این هم سایت تری: 

www.terrydenton.com
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زمانفهرست: 
زمان حال

زمان حال

زمان حال

زمان حال

650 میلیون سال قبِل میالد

65 میلیون سال قبِل میالد

65000 سال قبِل میالد

650 سال قبِل میالد

65 سال قبِل میالد

65000 سال بعِد میالد

650 میلیون سال بعِد میالد

زمان حال

زمان حال
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فصل 1

سالم. اسم من »اندی« است. 
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این هم »تری«، دوستم است.

با اون حباب دیالوگ 
که روی کله شه چطوری 

فی فی رو   دید؟

اینجا 
صفحه ی دوئه

ممنون فی فی!

ما توی یک درخت زندگی می کنیم.

دیگه نیست!

اون قهوه  مال منه!
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حوضچه ی سنگی کو؟!

آه!

باید وایسیم تا نمی دونم بجنب دیگه!
 چی چی سور بیاد!

13 طبقهخانه درختی 

خب، منظورم از درخت، یک خانه  درختی است. تازه وقتی می گویم 
خانه درختی، منظورم یکی از آن قدیمی هایش نیست. یک 65 طبقه اش 

است! 
)خانه درختی ما قباًل 52 طبقه بود ولی ما 13 طبقه ی دیگر رویش 

ساختیم.(

خب، معطل چی هستید؟
بپرید باال!
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ما به خانه  درختی مان یک آرایشگاه حیوانات اضافه کردیم )که »جیل« 
مدیریتش می کند(،

یک اتاق تولد )توی این طبقه همیشه ی خدا جشن  تولدت است، 
حتی اگر روز تولدت نباشد(،

www.ke
tab

am
ko

o.i
r



1011

یک اتاق ضّد تولد هم داریم که هر چه بیشتر داخلش بمانید 
کوچک تر می شوید )واسه همین نباید زیاد تویش ماند، وگرنه 

آدم نی نی کوچولو می شود(،

یک دستگاهِ همزادساز،
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داستان های خانه درختی
سرک کشیدن توی طبقه دارترین خانه درختی دنیا چه مزه ای دارد؟

همراه »تری« و »اندی« ماجراجویی کنید و حسابی بخندید! 

خانه درختی 78 طبقه
با اندی و تری در خانه درختی 78 طبقه  شان که 13 طبقه ی جدیِد 

هیجان انگیز و پُر از خل و چل بازی دارد، همراه شوید!
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