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فصلیدربارهیچیزهایواقعاًفاجعهبار

تابستان گذشته سه تا اتفاق واقعاً فاجعه بار افتاد:
نورا بهترین دوستم رفت نیویورک.

مادرم دو تا فکر وحشتناک به کله اش زد.
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بله می دانم جوری که من گفتم انگار فقط دو تا بوده؛ ولی درواقع 
سه تاست. حاال برایتان بهتر توضیح می دهم.

شروع می کنم از...

اولیناتفاقفاجعهبار
نورا نه تنها بهترین دوست من، باهوش ترین و بامرام ترین و شادترین 
دختر کالس، واردترین آدم به کارهای کامپیوتری و ... است، بلکه 

عالوه بر همه ی این ها، ستاره ی تلویزیون هم هست.

همه چیز به نیم سال گذشته برمی گردد که دوتایی به پدرش 
کمک کردیم یک کار اجرای تلویزیونی تازه  پیدا کند.

پدر نورا مارتین گاالن است، مجری مسابقه ی معروف »هر 
کسی که خنگ تره، این بازی رو می بره« و موفق ترین برنامه ای 
که فصل پیش پخش شد: »ساختن پدِر کامل«. البته درنهایت 
تهیه کننده های برنامه فکر کردند برای بخش هایی از مسابقه با 
مجری جوانی هم به جز مارتین گاالن قرارداد ببندند. حدس بزنید 

کی؟ خب معلوم است! دوستم، نورا گاالِن بزرگ!
این طوری شد که نورا االن برای خودش یک پا آدم معروف 
است و من هم اسکار هستم: بهترین دوست معروف ترین دختر 

مدرسه.
همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رفت تا اینکه ماه ژوئیه 
رسید و اوضاع شروع کرد به تغییر. مدرسه تمام شد و اولین 
فصل از برنامه ی نورا و پدرش هم تمام شد. من و دوستم که 
می خواستیم تعطیالت را بهتر از همیشه بگذرانیم، یک میلیون 

برنامه برای اوقات فراغتمان چیدیم.
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باز هم بود، ولی مهم ترینشان همین ها بود. مطمئن بودم این 
تعطیالت هیجان انگیزترین تعطیالت تمام زندگی ام می شود.

تا اینکه دومین روز بعد از تعطیلی مدرسه، نورا خیلی پکر آمد 
دیدنم و گفت که هیچ کدام از کارهای فهرست را نمی توانیم بکنیم.

کاشتن هسته ی آووکادو برای اینکه ببینیم چه می شودهیچ کدام از ترس بمیریمدیدن دو فیلم ترسناک پشت سر هم،  بدون اینکه خیس کردن همه ی گربه های ولگرد محلهباالرفتن از درخت حیاط همسایهامتحان کردن مزه ی قهوهخوردن یک پیتزای خانواده، خودمان دو نفریجستجوی کشورهای دوردست در اینترنتتماشای ستاره ها با مایوآب تنی در حوض وسط پارک شهراختراع یک جور بستنی با مزه ای عجیبتهیه و تنظیم: نورا گاالن و اسکار لیرونفهرست برنامه های عالی برای تعطیالت
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با ناراحتی ازش پرسیدم: »چرا؟ یکی جالب تر از من پیدا کرده ای 
که بهترین دوستت بشود؟«

ششم  ستون  وقتی  ریاضی،  معلم  که  کرد  نگاهم  جوری 
جدول ضرب را بلد نیستم نگاهم می کند. گفت: »ُخل شده ای؟«

زیر لب گفتم: »خب االن دیگر معروف هستی...«
نورا که از شدت عصبانیت سرخ شده بود گفت: »خیلی ُخلی!« 
بعد پرسید: »تو خیال می کنی من از آن احمق هایی هستم که قدر 

چیزهای مهم را نمی دانند؟«

اینکه رنگ طبیعی اش  از  بعد  نورا  با سر جواب منفی دادم. 
برگشت، ادامه داد: »موضوع این نیست. دلیلش این است که 

پدرم می خواهد تابستان را در نیویورک بگذرانیم.«
باید اعتراف کنم کم مانده بود از حسادت منفجر بشوم. گفتم: 

»خدا شانس بدهد!«
ولی نورا دوباره کمی قرمز شد و گفت: »چه می گویی؟ اسمم 
بروم  باید  روز  هر  انگلیسی!  زبان  آموزشگاه  نوشته  را 
کالس. ساعت هفت ونیم شروع می شود. برای ناهار 
فقط یک ساعت وقت استراحت داریم و بعدازظهر هم 



دوست داری 
بیشتر 
بخوانی؟

اسکار
مادرسی و هشت ساله اش 
را می فروشد. زنی تقریبًا 

خوش قیافه، بامحبت و دارای صدایی 
دلنشین که رفتن به شهِربازی را دوست 
دارد، یک عالمه قصه بلد است و تقریبًا 

هیچ وقت آدم را دعوا نمی کند. 
پس چرا او را می فروشد؟ چون اسکار فکر 

 می کند از وقتی نخودی به دنیا آمده، 
مادرش دیگر او را دوست 

ندارد.

اگر از خواندن 

»یکعددنخودیبهفروشمیرسد«

لذت برده ای، کتاب های دیگِر 

این مجموعه را از دست نده. 

دنیای 
نورا پا  در هوا ست. 

پدرش بیکار شده و به خانه 
برگشته و می خواهد پدِر کاملی بشود. 

نورا باید برای پدرش کاری دست و پا کند، 
آن هم خیلی زود. دوستش اسکار در 

ابداع نقشه های نبوغ آمیز، استاد است. 
ولی چه جوری باید برای مجری های 

تلویزیون کار پیدا کرد؟

سال 
جدید، آموزگار جدید ... 

و دوست های جدید؟! اسکار دوست 
جدید نمی خواهد. فعلًا و همیشه نورا 

بهترین دوست اوست. ولی نورا با دختر دیگری 
به نام موریل آشنا شده و می خواهند مهمانی ای 
ترتیب بدهند که فقط برای دخترهاست. اسکار 

دیگر بهترین دوست نورا نیست، پس راه 
دیگری برایش نمی ماند جز اینکه توی 
کتابخانه آگهی بزند و یکی دیگر را پیدا 

کند که بهترین دوستش شود. 



نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب آسان تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایى سبزتر و سالم تر

هوپا ناشر کتاب های خوردنی


