


سلم 
ــق  ــلش، موف ــا ت ــدت ه ــد از م ــره بع بالخ
شــدیم اولیــن شــماره کمیــک اســتریپ ایلیا 
رو بــه دســتتون برســونیم. داســتان قهرمانــی 
کــه انتخــاب شــده تــا بــه همــراه دوســتانش 
کارهــای بزرگــی انجام بــده و بــرای محافظت 
از مردمــش بــه نبــردی ســخت بــره. نبــردی 
ــه اون  ــه نتیج ــریت ب ــام بش ــده تم ــه آین ک

بســتگی داره.
همراهــی شــما در ایــن مســیر ســخت کمک 
بزرگــی بــرای ایلیــا و دوســتانش خواهــد بود؛ 
پــس دســت در دســت مــا بگذاریــد و بــرای 

ــی آماده باشــید. ماجراجوی
فرامــوش نکنیــد کــه هــر مــاه منتظر شــماره 
هــای بعــدی داســتان ایلیــا باشــید و یادتــون 
ــما  ــر ش ــتانش منتظ ــا و دوس ــه ایلی ــره ک ن

هســتن.

به دنیای ایلیا خوش اومدید

حــق چــاپ بــرای ایــن مجموعه محفــوظ و هــر گونه 
نســخه بــرداری یــا ایــده بــرداری از شــخصیت هــا یا 
ایــده داســتان ممنــوع اســت و پیگــرد قانونــی دارد.
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سلم

من کمیکا هستم و میخوام 
بهتون یه نوع کتاب معرفی 

کنم که حتی اون هایی که اهل 
کتاب خوندن نیستن هم از 
مطالعه اش لذت می برن.

کتاب های کمیک

 مطمئنم ازش خیلی
خوشتون میاد

دنبالم بیاید

من اینجام

به کتابی که دستتون هست 
میگن کتاب کمیک یا داستان 
مصور. یعنی کتاب هایی که به 
کمک تصویر یک داستان رو 

روایت میکنن.

همانطور که تا الن متوجه شدید،
توی این مدل کتاب ها تصاویر رو از سمت 
راست به چپ و از ردیف های بال به پایین 

دنبال و مطالعه میکنیم.

بعضی وقت ها ممکنه توی 
بعضی کادرها تعداد گفتگوهای 
بین دو شخصیت زیاد و گیج 

کننده باشن، مثل این ...

 هی خبر داری قراره یه داستان
کمیک جدید چاپ بشه؟

بیخیال
اصل میدونی کمیک چیه؟

انیمیشن؟
کمیک، داستان مصور؟

 کاریکاتور؟ نه وایسا ...
نفوس و مسکن؟ بریم غذا بخوریم
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توی این جور مواقع هم فقط 
کافـیه گفتـگوها را به نوبت از 

بال به پایین بخونید.

 البته بعید میدونم بازم 
از حرف های این دو 

نفر سر در بیارید.



داشتم میگفتم. با شروع هر صفحه هم 
دوباره کادر تصاویر و گفتگو رو به همون 
ترتیبی که توضیح دادم از راست به چپ و

از بال به پایین می خونیم.

کتاب های کمیک
همه جای دنیا طرفدارهای 

زیادی دارن.

و خیلی از شخصیت های محبوب 
جهان به دنیای کمیک تعلق دارن که 

احتمال باهاشون آشنا هستید

ما هم یه داستان ابرقهرمانی 
هیجان انگیز درباره یه ســری 
نوجوان با قدرت های فوق العاده 

آماده کردیم،
که با کلی ماجراهای باحال و 

فراموش نشدنی روبرو میشن و 
حسابی غوغا به پا میکنن. 

خیلی باحاله

همممم

پس بیشتر از این وقت رو از 
دست ندید و هرچه سریعتر 

برید ببینید چه خبره.

راستی یادتون نره، 
هر ماه منتظر شماره 

جدید ما باشید.
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