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para todo el mundo:
Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U.
Persian Translation © 2020, Houpaa Publication
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رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
و  توِست،  ویِسنس  کتاب،  نویسنده ی  از  هوپا«  »نشر  یعنی 

این  چاپ  برای  هاوس،  رندوم  پنگوئن  آن،  خارجی  ناشر 

کتاب به زبان فارسی در ایران و همه جای دنیا اجازه گرفته و 

بابت انتشارش، سهم نویسنده، یعنی صاحب واقعی کتاب را 

پرداخت کرده است.

فارسی  زبان  به  را  کتاب  این  هوپا،  از  غیر  ناشری  هر  اگر 

در ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت 

ویِسنس توِست این کار را کرده است.
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نیم:
یکخرگوشصورتیوغولپیکر؟

نه.فقطایننیست.نیمدیوانهترین
وباحالتریندوستنامرئیای

استکهوجوددارد.
بااوهراتفاقیممکناستبیفتد
ودرآنصورت،مطمئناًسروته
قضیهرابایکقهقهههممیآورد!
قوهیتخیلتآنقدرقویهست

کهببینیاش؟

نینا:
ایننیناست،شخصیتاصلیداستان.

آرزوداردخبرنگارمهمیبشود.
یکدوستنامرئی؟

نه.اینتویبرنامهاشنبود،اما...
نیناباهوشوشجاعومصمماست،

اگرچهبابودِننیمدرکنارش،بایدخندیدنراهمیادبگیرد!

َدنی:
بهتریندوستنیناست.

ومعروفترینشان،چونپدرومادرشهنرپیشههایخیلی
مشهوروثروتمندیهستند.

امااینبرایدنیاهمیتزیادیندارد.موضوع
موردعالقهاشفناوریهایجدیدوجاسوسیاست.بله.
بله.همینطوراست:دنیجوانترینجاسوسدنیاست.

پروفسورروِگندورف:
آئوگوستوسروگندورِفبدجنسدانشمنددیوانهی

تمامعیاریاست.نابغهوالغرمردنیوکمی
دستوپاچلفتیاست.اگراینقدرروینیموسواس

نداشت،دردسرسازنمیشد.

مورتی:
کوچکوترسوستونسبتاًزیادواقواقمیکند.مورتی

حیوانخانگینیناست.همهچیزبرایاوبهخوبیپیش
میرفتتااینکهنیمواردصحنهشد.اینسگوخرگوش

چندانباهمنمیسازند...آیااینموضوعمشکلساز
خواهدشد؟

آنِخلِس:
آنخلس،مادرنینا،ستونخانوادهاست،

تنهاکسیکهمیتوانداوضاعراتاحدودی
سروسامانبدهد.شادوخوشبرخوردو

بسیارصبوراست،امامثلهرمادری،بهتر
استعصبانینشود...

اِسِتف:
خواهربزرگوخوشپوشنیناست.چشمشفقط
مجلههایامروزیواخبارُپرهیاهورادنبالمیکند.
گاهینیناخواهرشرادرکنمیکند،اماتوجهکنید!

استفبلداستگوشبدهدوتوصیههایخوببکند.
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1
»نمیدونمواقعاًبرایچیبایدبری.کیمجبورتمیکنه؟«

نیناچشمهایشراکمیناامیدانهچرخاند.
همانطورکهکیفشراآمادهمیکرد،گفت:»مدرسهاست

نیم.بایدرفت.نمیشهروزاولالکیغیبتکرد.«
خرگوشجوابشراداد:»قشنگخانم،حرفتودهنمننذار.

منبهیکچیزدیگهایفکرمیکنم.«
بله،بله.خرگوش!نیمخرگوشبود.تازهآنهمصورتیوغولپیکر.

وازخوششانسینینا،نامرئیهمبود.
نینابالحنیکهبهنظرشنسبتاًکنایهآمیزمیآمد،بهاوجواب
داد،هرچندهیچوقتمطمئننبودنیماینمفهومکنایهآمیزرا
خوبفهمیدهباشد:»اینیکیازفرقهایزیادیهکهبینمنو

تووجودداره،میفهمی؟«
نیمدقیقاًنامرئینبود،بلکهدوستینامرئیبودواینیعنیبرای
دیدنشتخیلزیادیالزمبود.گاهینینافکرمیکردکهاورا

زیادیخوبوواضحمیبیند...
»نگوکهدوستنداریبیشتربمونیخونهوبازیکنی.«

تو  و  بین من  که  زیادیه  فرق های  از  یکی  »این 
وجود داره، می فهمی؟«
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»نمیتونمنیم!چهجوریبایدبهتبگم؟«

خرگوشکهناگهانغمگینشدهبود،نالهکرد:»اوه!«
نینانزدیکشدوهمانطورکهموهایخیلینرموصورتینیم
رانوازشمیکرد،ازشپرسید:»ِچتشده؟اینقدراذیت

میشیتنهابمونی؟«
خرگــوشآبدهانــشراقــورتدادوازمیــانموهایــش
یــکبُریدهروزنامــهآوردبیرون:»مســئلهایننیســت،چیزه...

میترسم...«
نیناکهآرزویشروزنامهنگارشدنبود،شروعکردبهگلهکردن:

»بازدوبارهمجموعهیخبرهایمنروزیروروکردی؟«
کمتــرچیزیبــهانــدازهیمجموعــهیبُریدهروزنامههایشاز

لئوفانهوتن،گزارشگرمجبوبش،برایشاهمیتداشت.
نیمحرفشراقطعکرد:»بخون.«

مقالهاینطورشروعمیشد:

هیچ اثری از روگندورف نیست

پس از سه ماه جست وجو، پلیس هنوز اقامتگاه 
آئوگوستوس روگندورِف دانشمند را پیدا نکرده است. او 
تنها کسی است که متهم به گروگان گیری تمام سگ های 

محله و عامل فروریختن یک خانه است. افسر پلیس اظهار 
داشت: »احتمال دارد از کشور گریخته باشد.«



12

13

نیناشگفتزدهگفت:»پسبرایاینبود!«
داســتانشکمــیمفصلاســت.خالصــهاشایناســتکه
روگندورف،دانشمنددیوانهایبودکهروینیمحساسیتخاصی
داشتوهیچکسنمیدانستکجارفتهوخرگوشدالیلزیادی

داشتبرایاینکهکمینگرانباشد.
اگه نمیبینیچیمیگن؟ نباش! »نگران کرد: آراَمش نینا

پیداشنیست،بهخاطراینهکهاحتمااًلخیلیخیلیدوره.«
»البد...«

نیممتوجهشــدکهنینادرآرامنشاندادنخودشزیادهروی
میکنــدتاحــرفبیشــتریدربارهیایــنموضوعنزنــدوروی

کارهایخودشتمرکزکند.
نینااصرارکرد:»تازه،آنقدرهاهمتنهانیستی.مورتیهست.«
خرگوشازگوشهیچشمبهباغچهنگاهکرد.مورتی،سگ
خانواده،مثلحبابپشمالوییبودکهتقریباًهمقدگیاهانباغچه

بود.
باتردیدگفت:»ازجونورهاخوشمنمیآد.«

بوق!بوووق!
ازخیابانصدایبوقآمدوپشتسرشصدایبیصبرانهی

آنخلس،مادرنینا:»نینا،ماداریممیریم.«
استف،خواهربزرگنینا،رویصندلیعقبآدامسمیجوید.

نیناازپنجرهخمشدوجوابداد:»االنمیآم!«وبعدچرخید
سمتخرگوش:»خبنیم،منمیرم.هیچیرونشکنوخیلی

مورتیرواذیتنکن.باشه؟«
نیمگلهکرد:»منکهبچهیپنجسالهنیستم!«

بود افتاده راه و بیرون بود رفته اتاق از دیگر امادوستش
بهطرفمدرسه...




