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شاهزاده ی سیاه پوش با مشکلی روبه رو شده که خودش 
به تنهایی نمی تواند شکستش بدهد!

یک هیوال است؟

چی؟ نه!

من؟ نه!

یک موجود دریایی عجیب است؟

سالم!

یک غول است؟

نه! این بار یک ویروس 
خیلی خیلی کوچک است 
که حتی دیده نمی شود. 

ولی به کمک هم با تالش 
راحت شکستش می دهیم. 

!۳ ـ ۲ ـ ۱
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یا پنجه هایتان را... 

... یا ُسم هایتان را... 

... و یا پنجول هایتان را. 

و همان  طور که خوب انگشت هایتان را یکی یکی 
می شویید با خودتان بخوانید: »انگشت کوچک تا خود 

شست، تمیز بشور هر دوتا دست/ ویروس می شه 
خونه خراب، کِف صابون تا وقتی هست« آب و کف 

 صابون این ویروس را از بین می برند!
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من تا وقتی این ویروس از بین برود تمام قرارهای 
بازی ام را به هم زدم. 

خیلی سخت بود، از یک طرف دلم 
می خواست بروم، از یک طرف هم 

تعدادشان خیلی زیاد بود. 

حاال فقط با آقای شکمو 
بازی می کنم. 

بگیرش آقای شکمو!

خوینک!

من هم دوستت دارم 
آقای شکمو!
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سالم
ماگنولیا!

وقتی کسانی را که با شما در یک خانه زندگی نمی کنند، می بینید... 

ماسک بزنید و دست کم به اندازه ی یک َنَفس طال از آن ها فاصله داشته باشید. 

سالم داف!

یک نفس طال = تقریبًا دو متر
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باهم می توانیم
این مشکل را
حل کنیم. 

به زودی می بینمتان 
دوستان!
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