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غ به دنیا آمدند.  در یـک روز گرم بهاری، 999 بچه وز

غ  با اینکه ریزه میزه بودند، پر از انرژی بودند. مامان وز

غ خیلی به خودشان افتخار می کردند. و باباوز





غ بزرگ و بزرگ و بزرگ تر شدند، تا اینکه  این 999 بچه وز

غ شـدند. حـاال آبگیر برایشـان خیلی  یـک روز همگـی وز

کوچک شده بود.

یکی شان داد زد: »ما دیگر نمی توانیم حرکت کنیم!«

آن یکی داد زد: »دیگر نمی توانیم نفس بکشیم!«

سومی داد زد: »هل ندهید!«

غ گفت: »اینجا ماندن دیگر مایه ی دردسر است.« باباوز

غ گفت: »باید از اینجا برویم.« مامان وز





غ کوچولـو با هم  ایـن شـد کـه آن 999 وز

جمع شدند تا از آبگیر بیرون بروند.

غ گفـت: »هیسسـس. بچه ها  مامـان وز

دنیـا جـای خطرناکـی اسـت. بایـد مراقـب 

خودتان باشید.«





غ گفت: »هر جا بابا رفت، پشت سرش بروید.« مامان وز
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