
پرونده ی قلعه ی  سحرامیز

1



ترسا بالنچ گاسول
تصویرگر: خوسه آنخل الباری ایلونداین

مترجم: پیام ابراهیمی

پرونده ی قلعه ی
 سحرامیز

1



رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟

یعنی »نشر هوپا« از نویسنده ی کتاب، ترسا بالنچ گاسول، برای 
چاپ این کتاب به زبان فارسی در ایران و همه جای دنیا اجازه 
واقعی  صاحب  یعنی  نویسنده،  سهم  انتشارش،  بابت  و  گرفته 

کتاب را پرداخت کرده است.
اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی در ایران 
بالنچ  ترسا  رضایت  و  اجازه  بدون  کند،  چاپ  دنیا  جای  هر  یا 

گاسول این کار را کرده است.
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ِپپا پیستاس

َمکسی َکسوس

پپا و مکسی توی مهدکودک با هم آشنا 
شدند و از آن  موقع به بعد دیگر از هم جدا 

نشده اند. آن ها یک شرکت کارآگاهی دارند. پپا 
مصمم است و مکسی یک کمی ترسو، اما آن ها 

در کنار هم تیم فوق العاده  ای هستند؛
آنهاجویندگانسرنخاند!

»موشی« حیوان خانگی مکسی است.

این ها»پولگاس«،
سگ شکاری شرکت و»ببیتو«
برادر پپا هستند. اَبَرپستانک ببیتو 

           خیلی وقت ها جویندگان را از 
                   دردسر نجات می دهد. 

دفتر جویندگانسرنخ
توی خانه ی قدیمی 

پولگاس است.

»ناشناِسمرموز«،
مرد غریبه ای که به جویندگان سرنخ 

کمک مي کند... اما چه کسی زیر آن نقاب 
            مخفی شده؟ دنبالسرنخهابگردید
وهویتشراشناساییکنید!

جـلـد  :
در این 

توی سر مردی که کفش 
سبز می پوشد، چی می گذرد؟



۹

۱
پیش به سوی...!

مکسی کســوس جلوی حیاط خانه ی پپا پیستاس ایستاده  
بــود. مــادرش هم کنــارش بود و داشــت بــه او، درباره ی 
تعطیــات آخــر هفته، آخرین توصیه هــا را می کرد. در همین 
حین، موشــی، حیوان خانگی مکسی، یواشکی سرش را از 

توی کاه ژاکت او درآورد. 
خانم کسوس گفت: »پسر خوبی باش!«

بعــد لِپ پســرش را یک مــاچ گنده ی آبدار کــرد و گفت: 
»خیلی خوش بگذره!«



۱0

مکســی سرش را به نشــانه ی تأیید تکان داد و مادرش را 
تماشــا کرد که با عجله رفت توی فروشــگاهی که در آن کار 

می کرد. بعد رفت َدم در ورودی و زنگ زد:

خانم پیســتاس در را باز کرد. مکســی گفت: »ســام خانم 
پیستاس! این دیگه چیه؟«

تــوی دســت خانم پیســتاس یک خوکچه ی هنــدی بود. او 
دام پزشک بود و خیلی وقت ها بیمارهای آرام و بی دردسرش 
را با خودش مي آورد خانه. خانم پیستاس جواب داد: »یکی 
از بیمارهامــه خــب... آماده ای تا آخر هفتــه رو با پدربزرگ 

بترکونید؟«
مکسی لبخندی زد. ببیتو، برادر کوچولوی پپا، داشت بازی 

می کرد.



خانم پیستاس گفت: »پپا توی اتاقشه. راه رو که بلدی.« و 
بعد رفت تا به کارهایش برسد.

صدایی توی اتاق پیچید: »برو بیرون ببینم! اینجا جای بازی 
نیست.« کمی بعد سر و کله ی صاحب صدا هم پیدا شد. 
آقــای پیســتاس از توی اســتودیوی کارش بیــرون آمد. او 
نویسنده ی رمان های اسرارآمیز بود و صبح تا شب پشت 

کامپیوترش می نشست و کار مي کرد.



۱۵ ۱4

مکســی خانه ی خانواده ی پیســتاس را مثل کف دســتش 
مي شــناخت. مکســی و پپا از بچگی با هم دوست بودند و 

مکسی تقریباً تمام وقتش را آنجا گذرانده بود...

وقتی یاد روزی افتاد که خانه ی پولگاس را گرفتند و آن  را به 
شرکت کارآگاهی جویندگان سرنخ تبدیل کردند، خنده اش 

گرفت.
مکسی با عجله از پله ها رفت باال و وارد اتاق پپا در طبقه ی 
اول شــد. تا ســرش را تــوی اتــاق چرخاند، پپــا را دید که 

سخت مشغول بستن چمدانش بود.



۱7 ۱۶

مکســی نگاهــی بــه چمــدان انداخــت و پرســید: »چی کار 
مي کنی؟«

پپا جواب داد: »زیپ چمدون بســته نمی شه!« آ ن قدر زور 
زده  بود که صورتش قرمِزقرمز بود. 

»بــذار منم یــه امتحانی بکنم. اگه یک کم بیشــتر زور بزنیم، 
شاید...«

زیپ چمدان کنده  شد! پپا مکسی را چپ چپ نگاه کرد.
»خب... اِ... فکر کنم کنده  شد...«

پپا آه بلندی کشید و یک راست رفت سراغ کمد تا چمدان 
جدیدی پیدا کند.

پپا پرسید: »جعبه ی وسایل کارآگاهی رو برداشته ای؟«
»فکر نکنم به دردمون بخوره.«

مکســی حــق داشــت. برنامه های آخــر هفته بــا پدربزرگ 
معمواًل بی دردسر و آرام بودند: گردش در جنگل، چرخ زدن 
با دوچرخه، کارت بازی و... . برای همین هم به جای جعبه ی 
وســایل کارآگاهی، کتاب کارآگاهان و ســگ های پلیس را 
برداشت تا توی سفر تمامش کند. مجموعه ی کارآگاهان و 
سگ های پلیس ماجراهای کارآگاه لوپیتو و سگ شکاری اش 

بود و مکسی و پپا عاشقش بودند.
مکسی پرسید: »راستی... مي دونی قراره کجا بریم؟«

پپــا جــواب داد: »نــه! فقــط می دونــم قــراره بــا چنــد تــا از 
دوست های قدیمی پدربزرگ آشنا بشیم. همین!«

در همین موقع، ماشــین قراضه ی قرمزی یکهو جلوی خانه  



ترمز کرد. صدای بوق ماشین چند باری توی خانه و حیاط 
پیچیــد. ماشــین از آن ماشــین های درب و داغــان بــود که 

هرلحظه ممکن بود توی راه از حرکت بایستد.
مادر پپا با صدای بلند گفت: »پدربزرگ رسید!«

پپا و مکسی سریع وسایلشان را توی ماشین چپاندند، با 
خانواده خداحافظی کردند و پریدند روی صندلی عقب 

ماشین.



هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبکتر از کاغذهای دیگر است و جابهجایی کتابهای تهیهشده با آن، آسانتر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

بهامیددنیاییسبزتروسالمتر


