


سلم
تـو قسـمت هـای قبـل دیدیـم کـه چـه 
اتفاقاتـی بـرای امیرعلی افتـاد و امیرعلی در 
چـه موقعیـت هـای دشـواری قـرار گرفت.

موقعیـت هایـی که مجبـورش می کـرد به 
گرفتن تصمیمات سـخت و سرنوشت ساز. 
موقعیتـی کـه بایـد بیـن دلبسـتگی های 
خـودش و نجـات مـردم انتخـاب مـی کرد. 
بیـن عـادی بـودن و قهرمان شـدن . جایی 
که امیرعلی تصمیم گرفـت از همه چیزش 

بگـذره و مثـل پـدرش یک قهرمان بشـه.
امـا تازه ایـن اول ماجراسـت و اتفاقات بزگ 

و عجیبـی انتظـار امیر علی رو می کشـن.
همراه ایلیا باشید... .

محمد مهدی جللیان

حق چاپ برای این مجموعه محفوظ بوده و هر گونه نسخه برداری یا ایده 
برداری از شخصیت ها یا ایده داستان ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.
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حال دیگه براشون یه
مهره سوخته شدم. یه سگ 
ولگرد که فقط میخوان از 

شرش خلص بشن.  

اما کور خوندن. 



به همین
سادگی ها نمی تونن 

منو کنار بزارن.

ماجرای دکتر اصلن 
اینجا تموم نمیشه. 

کاری می کنم که
کل شهر تا آخر عمر من

رو یادشون بمونه. 





بادکنک بدم؟
بادکنک با طرح های 
مختلف!  بادکنک! 

شما از امیرعلی 
خبر ندارید؟

حتما از دستمون 
ناراحت شده.

امیرعلی توی شرایط
خوبی نیست. به نظرم طبیعیه 

که حساس شده باشه. 

خب میریم از دلش در 
میاریم. خوب شد مرتضی؟ 

 بد کاری کردیم داشتیم ناراحت چی؟
جداشون میکردیم که توی 

دردسر نیافتن؟

من بهش
زنگ زدم اما در 
دسترس نبود. 

از دیروز که اون 
ماجرا پیش اومد 

دیگه نه!

چند تا میخوای؟

صبر کنید 
بلیط بگیرم!

سه تا لطفا!



مرتضی؟ 

کجا رفت؟

میگم اگه پایه اید اول یه 
ته بندی کنیم بعد بریم

بوی فلفل زد 
یهو ضعف کردم.

باز خندق بلی این 
به سر و صدا افتاد.

چاره ای نیست. این با 
شکم گشنه هیچ کاری 

ازش بر نمیاد. 

کامران این دفعه نوبت 
توئه مهمون کنی، دفعه 
پیش آرش حساب کرد.
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