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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!

جـلـد  :»موشی« حیوان خانگی مکسی است.
در این 

حواستان به زره  
مرموز باشد... 

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!



۹

۱
بزنید به چاک وروجک ها!

پپا و مکســی جلوی پیشــخوان کتابخانه  منتظر بودند تا جلد 
جدید مجموعه ی »کارآگاهان و سگ های پلیس« را امانت 

بگیرند. آن ها عاشق این مجموعه اند.
»کلِئــو«، کتابــدار کتابخانه، همین طور که چشــمش توی 
صفحه ي کامپیوتر می چرخید، گفت: »خیلی متأسفم بچه ها، 

همه ي نسخه های کتاب رو امانت دادیم.«
پپا گفت: »باشــه. پس نوبت می گیریم. دل توی دلمون 
نیســت تا هرچه زودتر جلد جدید کارآگاه لوپیتا و ســگش، 

اُلفاتو، رو بخونیم.«
کلئو با خنده گفت:  »باشه!  بذارید نگاهی بندازم... خدای 



من! یک عالمه آدم توی لیست انتظارند!«
مکســی با لبخند گفت: »معلومه! چون این 

کتاب خیلی جذابه!«
کلئــو همین طــور کــه تایپ می کــرد، گفت: 

»می تونید بیایید و کتاب رو در تاریخ...«
پپــا و مکســی زل زده بودنــد به کلئو و بــدون اینکه از او 

چشم بردارند، منتظر ادامه ی حرفش شدند. 
کلئــو گفــت: »هممم... خــب... ســه ماه دیگــه نوبتتون 



۱۲

می شــه.« و دوباره به صفحه نگاه کرد تا از حرفش مطمئن 
شود.

پپا گفت: »چی؟ سه ماه؟ اما سه ماه که خیلی زیاده! تا 
اون  موقع ممکنه دنیا به آخر برسه!« و با صدایی آرام تر گفت: 

»می شه خواهش کنم نوبتمون رو یک کمی جلو بندازید؟«
کلئو فریاد زد: »امکان نداره! حرفش رو هم نزن!«

پپا و مکســی سرشــان را پایین انداختند و مثل لشکری 
شکست خورده از کتابخانه رفتند بیرون.

پپا با ناامیدی پرسید: »حاال باید چی کار کنیم؟«
مکسی گفت: »چه بدونم! اما یک فکر بکر دارم. اول بگو 

ببینم تا تولدت چقدر مونده؟«



۱4

پپا نگاه چپ چپی به مکسی انداخت و گفت:  »دو ماه پیش 
بود. دو هفته بعد از تولد تو! این االن چه اهمیتی داره؟«

مکســی توضیــح داد کــه اگــر تولــد پپا ایــن روزهــا بود، 
می توانســت از کتابخانه بخواهد کتاب را به عنوان هدیه به 

او بدهند.
پپا شانه هایش را باال انداخت و سرش را تکان داد.

مکسی که نمی خواست پپا را ناامید کند، گفت: »خب... 
شاید بتونیم بخریمش.«

پپا پرسید: »با کدوم پول؟«
هر دویشان خوب می دانستند که هیچ پولی توی جیبشان 

ندارند.
مکسی گفت: »با پولی که توی قلکت پس انداز کرده ای.«

پپا گفت: »قلک رو هفته ی پیش شکستیم و یک دوربین 
شکاری برای شــرکت خریدیم. یادت نیست؟ چرا به جای 

قلک به چیزهای دیگه ای فکر نمی کنی؟«



۱۶

مکســی بــه فکر فرو رفــت. تنها چیــز ارزشــمندی که به 
فکرش رسید، حیوان خانگی اش، موشی، بود که آن  را هم 
نمی توانست بفروشد. برای همین کوله پشتی اش را گرفت 
دستش، درش را باز کرد، زیپ آن را کشید، چپه اش کرد 

و هر چیزی را توی کیف بود، پخش زمین کرد:

                        یک دکمه

                                          یک عنکبوت

       پوست شکالت چسبناک
و...

مکسی با خوشحالی داد زد: »ده ِسنت!«
پپا خیره شــد توی چشــم های مکســی و گفت:  »شوخی 

می کنی؟!«

مکســی ســرش را به نشــانه ی نه تکان داد. بعد دوباره 
کیــف را چپــه کرد و آن قــدر تکان داد تا هرچــه توی آن بود 

بریزد بیرون.
جیرینگ، جیرینگ، جیرینگ...

یــک ســکه ی دو یورویی از توی کیف ُســر خــورد و افتاد 
روی زمین!

مکسی لبخندی زد و گفت: »دیدی؟«    
سکه دیگر جیرینگ جیرینگ نکرد و...   

... و ِقل خورد و ِقل خورد
تا یواش رفت توی 

َمجرای فاضالب.

                                          یک عنکبوت                                          یک عنکبوت

       پوست شکالت چسبناک

                                          یک عنکبوت

مکســی ســرش را بهنشــانهی نه تکان داد. بعد دوباره 
کیــف را چپــه کرد و آنقــدر تکان داد تا هرچــه توی آن بود 

بریزد بیرون.
جیرینگ، جیرینگ، جیرینگ...

ُی دو یورویی از توی کیف ُســر خــورد و افتاد ی دو یورویی از توی کیف ســر خــورد و افتاد ی دو یورویی از توی کیف ُســر خــورد و افتاد  یــک ســکه
روی زمین!

مکسی لبخندی زد و گفت: »دیدی؟«   
سکه دیگر جیرینگ جیرینگ نکرد و...

ل خوردل خورد و قل خوردل خورد و ِقل خورد ل خورد و ق... و قل خورد و ق... و ِق
تا یواش رفت توی 

جرای فاضالب.مجرای فاضالب.َمجرای فاضالب.



۱8

نزدیک خانه ی پپا یک کتاب فروشی بود. توی 
مسیر، وقتی پپا و مکسی از کنار کتاب فروشی 
رد می شدند، دزدکی نگاهی به ویترین انداختند تا کتاب 

»کارآگاهان و سگ های پلیس« را ببینند.  
پپا کوله پشتی اش را همان جا گذاشت روی زمین و با 

حسرت گفت: »پوف!« 
مکسی گفت: »ای بابا! حتماً باید کتاب رو گیر بیاریم، 
وگرنه شــبیه دو تا بازنده ی بزرگیم. اینجا رو ببین!« و با 

دست کاغذی را که جلوی کتاب بود نشان داد.



۲۱

تمام شده!
آخرین نسخه ی فروشی!

هر دو چند ثانیه ای در سکوت به ویترین مغازه خیره شدند 
تا اینکه مردی با کاله بزرگی روی ســرش دِر کتاب فروشی 

را باز کرد و با عصبانیت داد زد:

به نظر می رسید هر آن چشم های سبز و درخشان مرد از 
شــدت عصبانیت از حدقه دربیایند. مکســی و پپا از ترس 

مو به تنشان سیخ شد.
بچه ها با هم گفتند: »بِب... بخشــید.« و ســریع پا به فرار 

گذاشتند.
با بیشترین سرعت ممکن پیچیدند توی کوچه ی پشتی. به 
نفس نفس افتادند، گوشه ای پناه گرفتند تا کمی استراحت 

کنند.
مکسی با تعجب گفت: »عجب موجود بداخالقی بود! فکر 

می کردم کتاب فروش آدم مهربونی باشه.«
پپــا با تکان ســر تأیید کرد. پدرش، نویســنده ی معروف 
کتاب هــای معمایــی، زیــاد بــه کتاب فروشــی مي رفــت و 
هیچ وقت چیزی درباره ی بداخالقی کتاب فروش نگفته بود.

پپــا ادای پــدرش را درآورد: »اون مــرد خیلــی دوســت  
داشــتنی ایه« اما ناگهان ســر جایش میخکوب شد. تصویر 



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


