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کارآگاه س���یتو دوان دوان به دفت���ر بخش پرونده های عجیب، 
مرموز و خیلی سخت می آید.

- چرا داری می رقصی سروان؟
- دارم کونگ ف���و تمری���ن می کن���م. کونگ ف���و یک هن���ر رزمی 
خیلی قدیمی اس���ت که در چین اختراع شده. در این ورزش از 

حیوان های وحشی مثل ببر، میمون و درنا تقلید می کنند.

- ای���ن ادا اطواره���ا را بگ���ذار کنار که باید زود، تند، س���ریع از 
کالنتری بزنیم بیرون.

چین می ادو می پرسد:
- پرونده ی فوری داریم که باید حلش کنیم؟

- اتفاق خیلی مهم تری افتاده: وقت ناهار است. بدو برویم که 
به اندازه ی یک اسب آبی گشنه ام.
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در خیابان آقایی از آن ها می پرسد ساعت چند است.
کارآگاه س���یتو ذره بین-س���اعت ش���ماره ی 6 را در می آورد و 

جواب می دهد: »وقت ُجنبیدن َفک هاست!«
مرد که از قیافه اش پیداس���ت چی���زی از این جواب نفهمیده، 

هاج و واج نگاهشان می کند. 
سروان که با شوخی های رییسش آشناست، به او می گوید که 

ساعت دقیقاً دو بعدازظهر است.
دو مأمور پلیس راهشان را به سمت رستوران ادامه می دهند، 

اما درست سر پیچ خیابان صدای داد و فریادی می شنوند:
- کمک! به دادم برسید! دزد به من زده!

کارآگاه و س���روان تر و فرز خودشان را می رسانند تا ببینند چه 
اتفاقی افتاده.
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به مردی که داد و هوار راه انداخته نزدیک می ش���وند و برای 
اینکه کمی آرامش کنند، نش���ان های پلیسی شان را به او نشان 

می دهند.
- پلیس رسید.

- چه خوب!
- اسمتان را بگویید و برایمان تعریف کنید چی شده؟

- اس���مم ویکتور مونتانا است. داش���تم چندتا کارتن بار را از 

وانت خالی می کردم. چون گرمم شده بود، یک لحظه کاله گیسم 
را از سرم برداشتم و ... آن را دزدیدند!

- آن وق���ت به خاط���ر یک کاله گیس این هم���ه داد و بیداد راه 
انداختید؟

- آن کاله گیس خیلی برایم مهم اس���ت. وقتی تازه کچل شده 
بودم، هر سال زمستان سرما می خوردم. اما از وقتی کاله گیسم 

را خریدم، دیگر مریض نشدم. باید پیدایش کنم!
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تو هم دوست داری کارآگاه بشوی؟
توی صفحات این کتاب بگرد و 12 تا حلزون پیدا کن!
اگر پیدا نکردی برگرد و دوباره از اول بشمارشان.



را دنبال کن! پرونده های  دوست داری   کارآگاه   شوی؟

مترجم: رضا اسـکندری
تصویرگر: آلکس اومیستآنتونیو ایتوربه

آنتونیو ایتوربه
متولد 1967 در شهر ساراگوسای اسپانیا، بیشتر 
از هر چیز یک روزنامه نگار است و با بسیاری از 
روزنامه ها و مجله های اسپانیا همکاری می کند. 
بزرگ ترها  و  بچه ها  برای  کتاب  هم  چندتایی 
همه ی  از  سیتو  کارآگاه  مجموعه ی  که  نوشته 
آن ها معروف تر است. این کتاب تا به حال به چند 
زبان ترجمه شده است. آنتونیو این مجموعه  را 
برای بچه های خودش نوشت که آن زمان پنج و 
هفت ساله بودند و عاشق داستان های پلیسی. اما 
کم کم بسیاری از کودکان در سراسر دنیا شیفته ی 

کارآگاه سیتو و پرونده های مرموزش شدند.

ISBN:978-600-8025-71-9 

آلکس اومیست
در رشته ی طراحی گرافیک در دانشگاه الیسابای 
شهر بارسلون تحصیل کرده است. برای شرکت های 
تبلیغاتی و ناشران بسیاری تصویرگری کرده، اما از 
سال 2009 شرکت تبلیغاتی خودش را راه انداخته 
و حسابی معروف شده است. هنوز هم که هنوز 
است، تصویرگری مجموعه ی کارآگاه سیتو بهترین 

و محبوب ترین اثر او در تمام اسپانیا است.

      کارآگاه سیتو و 

دستیار چینی اش، چین می ادو، 

در »اداره  ی پرونده های عجیب، مرموز 

و خیلی سخت« پلیس کار می کنند. هوش و 

دقت کارآگاه سیتو در حل پرونده ها باعث شده 

که همه او را یکی از بهترین کارآگاهان دنیا 

بدانند، اما چیزی که بیش تر از همه باعث 

شهرت او شده، چیز دیگری است: 

عالقه ی فراوانش به املت 

سیب زمینی!

کارآگاه 
سیتو نه تنها باید 

بداخالقی های همیشگی 
رئیس پلیس شهر، فرمانده 
تروئنوس، را تحمل کند، 

بلکه باید دنبال تعدادی ظرف عتیقه ی 
خیلی گران هم بگردد و یک وردست 

چینی تازه وارد را دنبال خودش 
این طرف و آن طرف 

ببرد.
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 رضا اسکندری
مترجم  حواس پرت،  کمی  و  گاو  سال  متولد 
کتاب های بچه ها و بزرگ ترهاست. خودش هم 
نمی داند چطور شد که مترجم شد، اما از سال 
تعداد  دیگر  حاال  است.  ترجمه  مشغول   1388
بیشتر  هم  عمرش  سال های  از  کتاب هایش 
شده! برای نشر هوپا کتاب هایی از اسپانیایی 
ترجمه کرده، می کند و خواهد کرد. کتاب هایی 
دروغگو،  داستان های  شاهزاده،  پاداش  مثل 
که  سیتو  کارآگاه  مجموعه ی  و  مرده  انتقام 
البته  و  ادبیات  عاشق  او  شماست.  دست  در 

غذاهای آمریکای جنوبی هم هست.

یکدستیارهمهفنحریف

یک دستیار همه فن حریف 

در جستجوی موها

سال نوی چینی

یک روز در میدان اسب دوانی

پرونده ی ویژه: فراتر از ترس

معما در جام جهانی فوتبال

دردسر در کارخانه ی چترسازی

یک داستان خیلی مغناطیسی

مومیایی گمشده
مهمان ناخوانده 4  6   8  10  12  14  16

گروه سنی
www.hoopa.ir

نشرهوپا

وقتی 
مومیایی مصری 

موزه ی شهر قاهره غیب 
می شود، برای پیداکردنش 

باید سراغ چه کسانی 
رفت؟ کارآگاه سیتو و 

چین می ادو!

مترجم: رضا اسـکندری تصویرگر: آلکس اومیستآنتونیو ایتوربه

آنتونیو ایتوربه
متولد 1967 در شهر ساراگوسای اسپانیا، بیشتر 
از هر چیز یک روزنامه نگار است و با بسیاری از 
روزنامه ها و مجله های اسپانیا همکاری می کند. 
بزرگ ترها  و  بچه ها  برای  کتاب  هم  چندتایی 
همه ی  از  سیتو  کارآگاه  مجموعه ی  که  نوشته 
آن ها معروف تر است. این کتاب تا به حال به چند 
زبان ترجمه شده است. آنتونیو این مجموعه  را 
برای بچه های خودش نوشت که آن زمان پنج و 
هفت ساله بودند و عاشق داستان های پلیسی. اما 
کم کم بسیاری از کودکان در سراسر دنیا شیفته ی 

کارآگاه سیتو و پرونده های مرموزش شدند.

آلکس اومیست
در رشته ی طراحی گرافیک در دانشگاه الیسابای 
شهر بارسلون تحصیل کرده است. برای شرکت های 
تبلیغاتی و ناشران بسیاری تصویرگری کرده، اما از 
سال 2009 شرکت تبلیغاتی خودش را راه انداخته 
و حسابی معروف شده است. هنوز هم که هنوز 
است، تصویرگری مجموعه ی کارآگاه سیتو بهترین 

و محبوب ترین اثر او در تمام اسپانیا است.

       کارآگاه سیتو و 

دستیار چینی اش، چین می ادو، 

در »اداره  ی پرونده های عجیب، مرموز 

و خیلی سخت« پلیس کار می کنند. هوش و 

دقت کارآگاه سیتو در حل پرونده ها باعث شده 

که همه او را یکی از بهترین کارآگاهان دنیا 

بدانند، اما چیزی که بیش تر از همه باعث 

شهرت او شده، چیز دیگری است: 

عالقه ی فراوانش به املت 

سیب زمینی!
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 رضا اسکندری
مترجم  حواس پرت،  کمی  و  گاو  سال  متولد 
کتاب های بچه ها و بزرگ ترهاست. خودش هم 
نمی داند چطور شد که مترجم شد، اما از سال 
تعداد  دیگر  حاال  است.  ترجمه  مشغول   1388
بیشتر  هم  عمرش  سال های  از  کتاب هایش 
شده! برای نشر هوپا کتاب هایی از اسپانیایی 
ترجمه کرده، می کند و خواهد کرد. کتاب هایی 
دروغگو،  داستان های  شاهزاده،  پاداش  مثل 
که  سیتو  کارآگاه  مجموعه ی  و  مرده  انتقام 
البته  و  ادبیات  عاشق  او  شماست.  دست  در 

غذاهای آمریکای جنوبی هم هست.
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پرونده ی مومیایی گمشده
عجیب و  غریب دیگری 

به دست کارآگاه سیتو 
رسیده: پرونده ی موجودی 

عجیب که بی سروصدا خودش را 
به خانه ی خانم دانیال رسانده و 

بعد غیب  شده. یعنی کار چه 
موجودی است؟ یک دزد 

حرفه ای یا یک شبح 
بالدار؟!

مترجم: رضا اسـکندری تصویرگر: آلکس اومیستآنتونیو ایتوربه

آنتونیو ایتوربه
متولد 1967 در شهر ساراگوسای اسپانیا، بیشتر 
از هر چیز یک روزنامه نگار است و با بسیاری از 
روزنامه ها و مجله های اسپانیا همکاری می کند. 
بزرگ ترها  و  بچه ها  برای  کتاب  هم  چندتایی 
همه ی  از  سیتو  کارآگاه  مجموعه ی  که  نوشته 
آن ها معروف تر است. این کتاب تا به حال به چند 
زبان ترجمه شده است. آنتونیو این مجموعه  را 
برای بچه های خودش نوشت که آن زمان پنج و 
هفت ساله بودند و عاشق داستان های پلیسی. اما 
کم کم بسیاری از کودکان در سراسر دنیا شیفته ی 

کارآگاه سیتو و پرونده های مرموزش شدند.

آلکس اومیست
در رشته ی طراحی گرافیک در دانشگاه الیسابای 
شهر بارسلون تحصیل کرده است. برای شرکت های 
تبلیغاتی و ناشران بسیاری تصویرگری کرده، اما از 
سال 2009 شرکت تبلیغاتی خودش را راه انداخته 
و حسابی معروف شده است. هنوز هم که هنوز 
است تصویرگری مجموعه ی کارآگاه سیتو بهترین 

و محبوب ترین اثر او در تمام اسپانیا است.

      کارآگاه سیتو و 

دستیار چینی اش، چین می ادو، 

در »اداره  ی پرونده های عجیب، مرموز 

و خیلی سخت« پلیس کار می کنند. هوش و 

دقت کارآگاه سیتو در حل پرونده ها باعث شده 

که همه او را یکی از بهترین کارآگاهان دنیا 

بدانند، اما چیزی که بیش تر از همه باعث 

شهرت او شده، چیز دیگری است: 

عالقه ی فراوانش به املت 

سیب زمینی!

 رضا اسکندری
مترجم  حواس پرت،  کمی  و  گاو  سال  متولد 
کتاب های بچه ها و بزرگ ترهاست. خودش هم 
نمی داند چطور شد که مترجم شد، اما از سال 
تعداد  دیگر  حاال  است.  ترجمه  مشغول   1388
بیشتر  هم  عمرش  سال های  از  کتاب هایش 
شده! برای نشر هوپا کتاب هایی از اسپانیایی 
ترجمه کرده، می کند و خواهد کرد. کتاب هایی 
دروغگو،  داستان های  شاهزاده،  پاداش  مثل 
که  سیتو  کارآگاه  مجموعه ی  و  مرده  انتقام 
البته  و  ادبیات  عاشق  او  شماست.  دست  در 

غذاهای آمریکای جنوبی هم هست.
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گروه سنی
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نشرهوپا ISBN:978-600-8025-73-3
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مهمان ناخوانده

مترجم: رضا اسـکندری تصویرگر: آلکس اومیستآنتونیو ایتوربه

آنتونیو ایتوربه
متولد 1967 در شهر ساراگوسای اسپانیا، بیشتر 
از هر چیز یک روزنامه نگار است و با بسیاری از 
روزنامه ها و مجله های اسپانیا همکاری می کند. 
بزرگ ترها  و  بچه ها  برای  کتاب  هم  چندتایی 
همه ی  از  سیتو  کارآگاه  مجموعه ی  که  نوشته 
آن ها معروف تر است. این کتاب تا به حال به چند 
زبان ترجمه شده است. آنتونیو این مجموعه  را 
برای بچه های خودش نوشت که آن زمان پنج و 
هفت ساله بودند و عاشق داستان های پلیسی. اما 
کم کم بسیاری از کودکان در سراسر دنیا شیفته ی 

کارآگاه سیتو و پرونده های مرموزش شدند.

آلکس اومیست
در رشته ی طراحی گرافیک در دانشگاه الیسابای 
شهر بارسلون تحصیل کرده است. برای شرکت های 
تبلیغاتی و ناشران بسیاری تصویرگری کرده، اما از 
سال 2009 شرکت تبلیغاتی خودش را راه انداخته 
و حسابی معروف شده است. هنوز هم که هنوز 
است، تصویرگری مجموعه ی کارآگاه سیتو بهترین 

و محبوب ترین اثر او در تمام اسپانیا است.

      کارآگاه سیتو و 

دستیار چینی اش، چین می ادو، 

در »اداره  ی پرونده های عجیب، مرموز 

و خیلی سخت« پلیس کار می کنند. هوش و 

دقت کارآگاه سیتو در حل پرونده ها باعث شده 

که همه او را یکی از بهترین کارآگاهان دنیا 

بدانند، اما چیزی که بیش تر از همه باعث 

شهرت او شده، چیز دیگری است: 

عالقه ی فراوانش به املت 

سیب زمینی!

کارآگاه سیتو 
آن قدر مشهور است 

که وقتی اسب مسابقه ای 
محبوب ملکه ی انگلستان گم 

می شود، پلیس های اسکاتلندیارد 
از او کمک می خواهند. یعنی این بار 

هم کارآگاه سیتو و چین می ادو 
می توانند به موقع اسب گمشده 

را  پیدا کنند؟

 رضا اسکندری
مترجم  حواس پرت،  کمی  و  گاو  سال  متولد 
کتاب های بچه ها و بزرگ ترهاست. خودش هم 
نمی داند چطور شد که مترجم شد، اما از سال 
تعداد  دیگر  حاال  است.  ترجمه  مشغول   1388
بیشتر  هم  عمرش  سال های  از  کتاب هایش 
شده! برای نشر هوپا کتاب هایی از اسپانیایی 
ترجمه کرده، می کند و خواهد کرد. کتاب هایی 
دروغگو،  داستان های  شاهزاده،  پاداش  مثل 
که  سیتو  کارآگاه  مجموعه ی  و  مرده  انتقام 
البته  و  ادبیات  عاشق  او  شماست.  دست  در 

غذاهای آمریکای جنوبی هم هست.

4  6   8  10  12  14  16
گروه سنی

www.hoopa.ir
نشرهوپا ISBN:978-600-8025-74-0
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یکروزدرمیداناسبدوانی

مترجم: رضا اسـکندری
تصویرگر: آلکس اومیستآنتونیو ایتوربه

      کارآگاه سیتو و 

دستیار چینی اش، چین می ادو، 

در »اداره  ی پرونده های عجیب، مرموز 

و خیلی سخت« پلیس کار می کنند. هوش و 

دقت کارآگاه سیتو در حل پرونده ها باعث شده 

که همه او را یکی از بهترین کارآگاهان دنیا 

بدانند، اما چیزی که بیش تر از همه باعث 

شهرت او شده، چیز دیگری است: 

عالقه ی فراوانش به املت 

سیب زمینی!

برای  
کارآگاه سیتو هیچ چیز 

بدتر از این نیست که 
وقتی گشنه شده و می خواهد 
خودش را به غذاخوری برساند، 

یک پرونده جلوی پایش سبز 
بشود. آن هم چه پرونده ای: 

پرونده ی یک کاله گیِس 
گمشده!

 رضا اسکندری
مترجم  حواس پرت،  کمی  و  گاو  سال  متولد 
کتاب های بچه ها و بزرگ ترهاست. خودش هم 
نمی داند چطور شد که مترجم شد، اما از سال 
تعداد  دیگر  حاال  است.  ترجمه  مشغول   1388
بیشتر  هم  عمرش  سال های  از  کتاب هایش 
شده! برای نشر هوپا کتاب هایی از اسپانیایی 
ترجمه کرده، می کند و خواهد کرد. کتاب هایی 
دروغگو،  داستان های  شاهزاده،  پاداش  مثل 
که  سیتو  کارآگاه  مجموعه ی  و  مرده  انتقام 
البته  و  ادبیات  عاشق  او  شماست.  دست  در 

غذاهای آمریکای جنوبی هم هست.

آنتونیو ایتوربه
متولد 1967 در شهر ساراگوسای اسپانیا، بیشتر 
از هر چیز یک روزنامه نگار است و با بسیاری از 
روزنامه ها و مجله های اسپانیا همکاری می کند. 
بزرگ ترها  و  بچه ها  برای  کتاب  هم  چندتایی 
همه ی  از  سیتو  کارآگاه  مجموعه ی  که  نوشته 
آن ها معروف تر است. این کتاب تا به حال به چند 
زبان ترجمه شده است. آنتونیو این مجموعه  را 
برای بچه های خودش نوشت که آن زمان پنج و 
هفت ساله بودند و عاشق داستان های پلیسی. اما 
کم کم بسیاری از کودکان در سراسر دنیا شیفته ی 

کارآگاه سیتو و پرونده های مرموزش شدند.

ISBN:978-600-8025-75-7 

4  6   8  10  12  14  16
گروه سنی

www.hoopa.ir
نشرهوپا

آلکس اومیست
در رشته ی طراحی گرافیک در دانشگاه الیسابای 
شهر بارسلون تحصیل کرده است. برای شرکت های 
تبلیغاتی و ناشران بسیاری تصویرگری کرده، اما از 
سال 2009 شرکت تبلیغاتی خودش را راه انداخته 
و حسابی معروف شده است. هنوز هم که هنوز 
است، تصویرگری مجموعه ی کارآگاه سیتو بهترین 

و محبوب ترین اثر او در تمام اسپانیا است.

5

در جستجوی موها

مترجم: رضا اسـکندری
تصویرگر: آلکس اومیستآنتونیو ایتوربه

      کارآگاه سیتو و 

دستیار چینی اش، چین می ادو، 

در »اداره  ی پرونده های عجیب، مرموز 

و خیلی سخت« پلیس کار می کنند. هوش و 

دقت کارآگاه سیتو در حل پرونده ها باعث شده 

که همه او را یکی از بهترین کارآگاهان دنیا 

بدانند، اما چیزی که بیش تر از همه باعث 

شهرت او شده، چیز دیگری است: 

عالقه ی فراوانش به املت 

سیب زمینی!

وقتی  
جام  جهانی فوتبال در 

استادیوم ساکرسیتی 
آفریقای جنوبی گم می شود، 

هیچ کس را بهتر از کارآگاه سیتو 
نمی توانید پیدا کنید تا جام گمشده 
را برایتان پیدا کند. به هوش یک 

طرفدار پروپاقرص پیتزا شک 
نکنید!

 رضا اسکندری
مترجم  حواس پرت،  کمی  و  گاو  سال  متولد 
کتاب های بچه ها و بزرگ ترهاست. خودش هم 
نمی داند چطور شد که مترجم شد، اما از سال 
تعداد  دیگر  حاال  است.  ترجمه  مشغول   1388
بیشتر  هم  عمرش  سال های  از  کتاب هایش 
شده! برای نشر هوپا کتاب هایی از اسپانیایی 
ترجمه کرده، می کند و خواهد کرد. کتاب هایی 
دروغگو،  داستان های  شاهزاده،  پاداش  مثل 
که  سیتو  کارآگاه  مجموعه ی  و  مرده  انتقام 
البته  و  ادبیات  عاشق  او  شماست.  دست  در 

غذاهای آمریکای جنوبی هم هست.

آنتونیو ایتوربه
متولد 1967 در شهر ساراگوسای اسپانیا، بیشتر 
از هر چیز یک روزنامه نگار است و با بسیاری از 
روزنامه ها و مجله های اسپانیا همکاری می کند. 
بزرگ ترها  و  بچه ها  برای  کتاب  هم  چندتایی 
همه ی  از  سیتو  کارآگاه  مجموعه ی  که  نوشته 
آن ها معروف تر است. این کتاب تا به حال به چند 
زبان ترجمه شده است. آنتونیو این مجموعه  را 
برای بچه های خودش نوشت که آن زمان پنج و 
هفت ساله بودند و عاشق داستان های پلیسی. اما 
کم کم بسیاری از کودکان در سراسر دنیا شیفته ی 

کارآگاه سیتو و پرونده های مرموزش شدند.

ISBN:978-600-8025-76-4 

4  6   8  10  12  14  16
گروه سنی

www.hoopa.ir
نشرهوپا

آلکس اومیست
در رشته ی طراحی گرافیک در دانشگاه الیسابای 
شهر بارسلون تحصیل کرده است. برای شرکت های 
تبلیغاتی و ناشران بسیاری تصویرگری کرده، اما از 
سال 2009 شرکت تبلیغاتی خودش را راه انداخته 
و حسابی معروف شده است. هنوز هم که هنوز 
است، تصویرگری مجموعه ی کارآگاه سیتو بهترین 

و محبوب ترین اثر او در تمام اسپانیا است.

6

معما در جام جهانی فوتبال

مترجم: رضا اسـکندری
تصویرگر: آلکس اومیستآنتونیو ایتوربه

کارآگاه سیتو و 

دستیار چینی اش، چین می ادو، 

در »اداره  ی پرونده های عجیب، مرموز 

و خیلی سخت« پلیس کار می کنند. هوش و 

دقت کارآگاه سیتو در حل پرونده ها باعث شده 

که همه او را یکی از بهترین کارآگاهان دنیا 

بدانند، اما چیزی که بیش تر از همه باعث 

شهرت او شده، چیز دیگری است: 

عالقه ی فراوانش به املت 

سیب زمینی!

وقتی دستگاه های یک 
کارخانه ی چترسازی به طور 
عجیب و مرموزی خراب 

می شوند، این کارآگاه سیتو 
است که باید از همه چیز سر 

در بیاورد. پس ذره بین هایتان را 
در بیاورید و شما هم با کارآگاه و 

دستیارش همراه شوید.

 رضا اسکندری
مترجم  حواس پرت،  کمی  و  گاو  سال  متولد 
کتاب های بچه ها و بزرگ ترهاست. خودش هم 
نمی داند چطور شد که مترجم شد، اما از سال 
تعداد  دیگر  حاال  است.  ترجمه  مشغول   1388
بیشتر  هم  عمرش  سال های  از  کتاب هایش 
شده! برای نشر هوپا کتاب هایی از اسپانیایی 
ترجمه کرده، می کند و خواهد کرد. کتاب هایی 
دروغگو،  داستان های  شاهزاده،  پاداش  مثل 
که  سیتو  کارآگاه  مجموعه ی  و  مرده  انتقام 
البته  و  ادبیات  عاشق  او  شماست.  دست  در 

غذاهای آمریکای جنوبی هم هست.

آنتونیو ایتوربه
متولد 1967 در شهر ساراگوسای اسپانیا، بیشتر 
از هر چیز یک روزنامه نگار است و با بسیاری از 
روزنامه ها و مجله های اسپانیا همکاری می کند. 
بزرگ ترها  و  بچه ها  برای  کتاب  هم  چندتایی 
همه ی  از  سیتو  کارآگاه  مجموعه ی  که  نوشته 
آن ها معروف تر است. این کتاب تا به حال به چند 
زبان ترجمه شده است. آنتونیو این مجموعه  را 
برای بچه های خودش نوشت که آن زمان پنج و 
هفت ساله بودند و عاشق داستان های پلیسی. اما 
کم کم بسیاری از کودکان در سراسر دنیا شیفته ی 

کارآگاه سیتو و پرونده های مرموزش شدند.

ISBN:978-600-8025-78-8 

4  6   8  10  12  14  16
گروه سنی

www.hoopa.ir
نشرهوپا

آلکس اومیست
در رشته ی طراحی گرافیک در دانشگاه الیسابای 
شهر بارسلون تحصیل کرده است. برای شرکت های 
تبلیغاتی و ناشران بسیاری تصویرگری کرده، اما از 
سال 2009 شرکت تبلیغاتی خودش را راه انداخته 
و حسابی معروف شده است. هنوز هم که هنوز 
است، تصویرگری مجموعه ی کارآگاه سیتو بهترین 

و محبوب ترین اثر او در تمام اسپانیا است.
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دردسر در کارخانه ی چترسازی

مترجم: رضا اسـکندری
تصویرگر: آلکس اومیستآنتونیو ایتوربه

     کارآگاه سیتو و 

دستیار چینی اش، چین می ادو، 

در »اداره  ی پرونده های عجیب، مرموز 

و خیلی سخت« پلیس کار می کنند. هوش و 

دقت کارآگاه سیتو در حل پرونده ها باعث شده 

که همه او را یکی از بهترین کارآگاهان دنیا 

بدانند، اما چیزی که بیش تر از همه باعث 

شهرت او شده، چیز دیگری است: 

عالقه ی فراوانش به املت 

سیب زمینی!

یک کارآگاه معروف 
کلی دردسر دارد! حتی 

توی تعطیالت هم باید کلی 
پرونده حل کند! کارآگاه سیتو 
در چین مهمان مراسم سال نوی 

چینی هاست، اما خیلی زود از 
پرونده ی گم شدن یک خواننده ی 

معروف سر در می آورد!

 رضا اسکندری
مترجم  حواس پرت،  کمی  و  گاو  سال  متولد 
کتاب های بچه ها و بزرگ ترهاست. خودش هم 
نمی داند چطور شد که مترجم شد، اما از سال 
تعداد  دیگر  حاال  است.  ترجمه  مشغول   1388
بیشتر  هم  عمرش  سال های  از  کتاب هایش 
شده! برای نشر هوپا کتاب هایی از اسپانیایی 
ترجمه کرده، می کند و خواهد کرد. کتاب هایی 
دروغگو،  داستان های  شاهزاده،  پاداش  مثل 
که  سیتو  کارآگاه  مجموعه ی  و  مرده  انتقام 
البته  و  ادبیات  عاشق  او  شماست.  دست  در 

غذاهای آمریکای جنوبی هم هست.

آنتونیو ایتوربه
متولد 1967 در شهر ساراگوسای اسپانیا، بیشتر 
از هر چیز یک روزنامه نگار است و با بسیاری از 
روزنامه ها و مجله های اسپانیا همکاری می کند. 
بزرگ ترها  و  بچه ها  برای  کتاب  هم  چندتایی 
همه ی  از  سیتو  کارآگاه  مجموعه ی  که  نوشته 
آن ها معروف تر است. این کتاب تا به حال به چند 
زبان ترجمه شده است. آنتونیو این مجموعه  را 
برای بچه های خودش نوشت که آن زمان پنج و 
هفت ساله بودند و عاشق داستان های پلیسی. اما 
کم کم بسیاری از کودکان در سراسر دنیا شیفته ی 

کارآگاه سیتو و پرونده های مرموزش شدند.

ISBN:978-600-8025-77-1 

4  6   8  10  12  14  16
گروه سنی

www.hoopa.ir
نشرهوپا

آلکس اومیست
در رشته ی طراحی گرافیک در دانشگاه الیسابای 
شهر بارسلون تحصیل کرده است. برای شرکت های 
تبلیغاتی و ناشران بسیاری تصویرگری کرده، اما از 
سال 2009 شرکت تبلیغاتی خودش را راه انداخته 
و حسابی معروف شده است. هنوز هم که هنوز 
است، تصویرگری مجموعه ی کارآگاه سیتو بهترین 

و محبوب ترین اثر او در تمام اسپانیا است.
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سال نوی چینی

مترجم: رضا اسـکندری
تصویرگر: آلکس اومیستآنتونیو ایتوربه

      کارآگاه سیتو و 

دستیار چینی اش، چین می ادو، 

در »اداره  ی پرونده های عجیب، مرموز 

و خیلی سخت« پلیس کار می کنند. هوش و 

دقت کارآگاه سیتو در حل پرونده ها باعث شده 

که همه او را یکی از بهترین کارآگاهان دنیا 

بدانند، اما چیزی که بیش تر از همه باعث 

شهرت او شده، چیز دیگری است: 

عالقه ی فراوانش به املت 

سیب زمینی!

اگر پای گم  شدن 
بزرگ ترین آهن ربای 

طبیعی جهان، یعنی یک 
تخته سنگ چندهزارکیلویی در 
میان باشد، اصاًل عجیب نیست اگر 
باز هم بروند سراغ کارآگاه سیتو و 

دستیارش، چین می ادو و از 
آن ها کمک بخواهند! 

 رضا اسکندری
مترجم  حواس پرت،  کمی  و  گاو  سال  متولد 
کتاب های بچه ها و بزرگ ترهاست. خودش هم 
نمی داند چطور شد که مترجم شد، اما از سال 
تعداد  دیگر  حاال  است.  ترجمه  مشغول   1388
بیشتر  هم  عمرش  سال های  از  کتاب هایش 
شده! برای نشر هوپا کتاب هایی از اسپانیایی 
ترجمه کرده، می کند و خواهد کرد. کتاب هایی 
دروغگو،  داستان های  شاهزاده،  پاداش  مثل 
که  سیتو  کارآگاه  مجموعه ی  و  مرده  انتقام 
البته  و  ادبیات  عاشق  او  شماست.  دست  در 

غذاهای آمریکای جنوبی هم هست.

آنتونیو ایتوربه
متولد 1967 در شهر ساراگوسای اسپانیا، بیشتر 
از هر چیز یک روزنامه نگار است و با بسیاری از 
روزنامه ها و مجله های اسپانیا همکاری می کند. 
بزرگ ترها  و  بچه ها  برای  کتاب  هم  چندتایی 
همه ی  از  سیتو  کارآگاه  مجموعه ی  که  نوشته 
آن ها معروف تر است. این کتاب تا به حال به چند 
زبان ترجمه شده است. آنتونیو این مجموعه  را 
برای بچه های خودش نوشت که آن زمان پنج و 
هفت ساله بودند و عاشق داستان های پلیسی. اما 
کم کم بسیاری از کودکان در سراسر دنیا شیفته ی 

کارآگاه سیتو و پرونده های مرموزش شدند.

ISBN:978-600-8025-89-4 

4  6   8  10  12  14  16
گروه سنی

www.hoopa.ir
نشرهوپا

آلکس اومیست
در رشته ی طراحی گرافیک در دانشگاه الیسابای 
شهر بارسلون تحصیل کرده است. برای شرکت های 
تبلیغاتی و ناشران بسیاری تصویرگری کرده، اما از 
سال 2009 شرکت تبلیغاتی خودش را راه انداخته 
و حسابی معروف شده است. هنوز هم که هنوز 
است، تصویرگری مجموعه ی کارآگاه سیتو بهترین 

و محبوب ترین اثر او در تمام اسپانیا است.
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یک داستان خیلی مغناطیسی

     کارآگاه سیتو و 

دستیار چینی اش، چین می ادو، 

در »اداره  ی پرونده های عجیب، مرموز 

و خیلی سخت« پلیس کار می کنند. هوش و 

دقت کارآگاه سیتو در حل پرونده ها باعث شده 

که همه او را یکی از بهترین کارآگاهان دنیا 

بدانند، اما چیزی که بیش تر از همه باعث 

شهرت او شده، چیز دیگری است: 

عالقه ی فراوانش به املت 

سیب زمینی!

شهرت کارآگاه 
سیتو آن قدر زیاد شده 

که قرار است اسمش را توی 
کتاب بزرگ ترین کارآگاه های 

جهان بنویسند. اما اول 
باید سه پرونده ی خیلی عجیب و 
خیلی ترسناک را حل کند تا توانایی 
خودش را به همه ثابت کند. آیا 

کارآگاه سیبیلوی ما از پس 
این پرونده ها هم 

برمی آید؟

رضا اسکندری
مترجم حواس پرت،  کمی  و  گاو  سال   متولد 
 کتاب های بچه ها و بزرگ ترهاست. خودش هم
 نمی داند چطور شد که مترجم شد، اما از سال
تعداد دیگر  حاال  است.  ترجمه  مشغول   1388 
بیشتر هم  عمرش  سال های  از   کتاب هایش 
 شده! برای نشر هوپا کتاب هایی از اسپانیایی
 ترجمه کرده، می کند و خواهد کرد. کتاب هایی
دروغگو، داستان های  شاهزاده،  پاداش   مثل 
که سیتو  کارآگاه  مجموعه ی  و  مرده   انتقام 
البته و  ادبیات  عاشق  او  شماست.  دست   در 

.غذاهای آمریکای جنوبی هم هست

آنتونیو ایتوربه
متولد 1967 در شهر ساراگوسای اسپانیا، بیشتر 
از هر چیز یک روزنامه نگار است و با بسیاری از 
روزنامه ها و مجله های اسپانیا همکاری می کند. 
بزرگ ترها  و  بچه ها  برای  کتاب  هم  چندتایی 
همه ی  از  سیتو  کارآگاه  مجموعه ی  که  نوشته 
آن ها معروف تر است. این کتاب تا به حال به چند 
زبان ترجمه شده است. آنتونیو این مجموعه  را 
برای بچه های خودش نوشت که آن زمان پنج و 
هفت ساله بودند و عاشق داستان های پلیسی. اما 
کم کم بسیاری از کودکان در سراسر دنیا شیفته ی 

کارآگاه سیتو و پرونده های مرموزش شدند.

ISBN:978-600-8025-96-2 

4  6   8  10  12  14  16
گروه سنی

www.hoopa.ir
نشرهوپا

آلکس اومیست
در رشته ی طراحی گرافیک در دانشگاه الیسابای 
شهر بارسلون تحصیل کرده است. برای شرکت های 
تبلیغاتی و ناشران بسیاری تصویرگری کرده، اما از 
سال 2009 شرکت تبلیغاتی خودش را راه انداخته 
و حسابی معروف شده است. هنوز هم که هنوز 
است، تصویرگری مجموعه ی کارآگاه سیتو بهترین 

و محبوب ترین اثر او در تمام اسپانیا است.
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مترجم: رضا اسـکندری
تصویرگر: آلکس اومیستآنتونیو ایتوربه
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