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  هاي اواهميت شناخت دشمن و ترفند
ه كند، بلكشود. گاهي دشمن مستقيم برخورد نميب ميكس محسوشناسي يك اصل مهم در زندگي هر شمند

فرستد، و آن عامل، ساز ميكند: يعني يك عامل زامبيكار، او دشمن خود را زامبي ميكند. براي اين نفرين و طلسم مي
  كند. از راه تسخير مغز و فكر ديگران، آن را زامبي مي

  كند: كسي كه زامبي شد، سه حالت پيدا مي
1 . پس شودنتيجه ديگر با آن دشمن درگير نمي. در داندو او را خطرناك نمي شناسدخودش را نميدشمن .

  دشمن توانسته است او را از سر راه خود بردارد. 
2. شود. كسي كه زامبي شد، از آن پس، به دشمن خودش تبديل مي  
3. شود. كسي كه زامبي شد، به دشمن دوستان خودش تبديل مي  

  

 * * * **  
  

ها نگران بود. شيطان، دشمن آشكار است بدكاران يك فضيلت و از سر حكمت است. بايد از آن دشمني با. الف
  آمد و با او دوست شد. توان با او از در آشتي درو نمي
 صورت، ما ديگر براي او تهديد كند ما را از حالت دشمني عليه خودش خارج كند. در ايندشمن، تالش مي. ب

  م. نيستي
 گيرد. كند، بلكه ما را به كار ميكار اكتفا نميدشمن به اين . پ  
 گيرد. كار ميكند و به ليه دوستانمان تحريك ميكافي نيست. او ما را عبراي او اين . ت  
 راه نجات اين است كه: به خدمت دشمن در نياييم. . ث  
 ند، نجات دهيم. اكه اغوا شده ،كه، آن دسته از دوستانمان راو اين. ج  
  
  
  

* * * * *  
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   استاند

فجار يكي خانه، موجب جهش كدوهاي تنبل شده بود. انپرنده به زمين آمده و در يك گليك بشقاب چند شب قبل
  شكل بگيرد. » ساززامبي«يافته در مزرعه، موجب شد كه يك هويج از آن كدوهاي تنبلِ جهش 

ساز كه زامبيدهد. كسي و مغز آنها را تحت تأثير قرار مي دچسبران ميحيوان يا گياهي است كه به ديگ ساز،زامبي
شناسد. شناسد. دوستانش را نميخود را نمي .ندارد ايشود. او ديگر از خود ارادهبه او چسبيد، به يك زامبي تبديل مي
  شود.موجب ضرر به خود و دوستانش مي

ها از مجلس . همه مهمانوارد جشن دوستان باب شد. سعي كرد همه را به زامبي تبديل كند ،ازساين هويج زامبي 
تكه دكتر از راه رسيد و سعي كرد هويج را نابود كند. به هويج شليك كرد و آن را متالشي و تكه مهماني فرار كردند.
ساز  اشغال هاي زامبيي محوطه را هويجهمه ساز تبديل شد.ي هويج، خود به يك هويج كامل زامبينمود. اما هر تكه

  كردند. 

  
ساز به او هاي زامبيساز را نابود كند. اما هويجهاي زامبياز راه رسيد تا با اسلحه جنگي هويج منگار ژنرال

  چسبيدند و او را تبديل به زامبي كردند. سوسمار هم مورد هجوم هويج قرار گرفت و به زامبي تبديل شد.
  نمود.باب به درون اتاق رفتند و پنهان شدند. اما يك هويج به دكتر چسبيد و او را زامبيدكتر و 

  باب تنها مانده بود. دكتر قبل از اين كه زامبي شود از او خواست كه دوستانش را نجات دهد.
جديد  نهايي را به عنوان دوستاباب تصميم گرفت دوستانش را ترك كند و با كسان ديگري دوست شود. عروسك

خود برداشت و رفت. در باالي سقف خانه نشست و مشغول تماشاي صحنه شد. دوستانش يعني دكتر، سوسمار و 
  باري داشتند: بيچاره ژنرال، بيچاره سوسمار، بيچاره دكتر.تبديل به زامبي شده و رفتار رقت  ژنرال، هر سه نفر

توانند باب را تبديل به زامبي كنند، چون باب ها نميها حمله كرد. هويجدل باب براي دوستانش سوخت. به هويج
از حالت زامبي  خود راساز را قورت داد و با بلعيدن آخرين هويج، دوستان هاي زامبيي هويجمغز ندارد. باب همه

 د.نموخارج 


