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ُالیور ِکریسپ فقط ده سالش بود، 
اما ده سال ُپربار و هیجان انگیز، چون 

مادر و پدرش هر دو کاشف بودند.
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آن ها در معبد گمشده ی آمن 
هوِتپ ازدواج کرده و ماه عسل 

خود را در جست وجوی قبرستان 
فیل ها گذرانده بودند. وقتی الیور 

کوچولو به دنیا آمد، فقط یک کوله پشتی 
حمل کودک و یک کالسکه ی شاسی بلند 

برای او خریدند و بالفاصله اکتشافاتشان را 
از سر گرفتند.

پدر و مادر الیور باالی قله ی اِِورِست 
با یکدیگر آشنا شده بودند.

۱۲



امـا سـرانجام روزی از راه رسـید کـه آقـا و خانـم کریسـپ 
متوجه شـدند دیگر چیزی باقی نمانده تا کشـفش کنند. آن ها 
به سرچشـمه های تمام رودخانه های بزرگ سـفر کرده بودند و 
قلـه ای نبـود که بر آن پا نگذاشـته باشـند. به لطف آن ها، شـهر 
گمشـده ی پروپاکوپاِکتـل دیگر گمشـده نبـود و معمای باتاق 
موکیلی مامبی حل شده بود. دیگر روی نقشه جایی ناشناخته 

باقی نمانده بود.

امـا سـرانجام روزی از راه رسـید کـه آقـا و خانـم کریسـپ 
متوجه شـدند دیگر چیزی باقی نمانده تا کشـفش کنند. آن ها 
به سرچشـمه های تمام رودخانه های بزرگ سـفر کرده بودند و 
قلـه ای نبـود که بر آن پا نگذاشـته باشـند. به لطف آن ها، شـهر 
گمشـده ی پروپاکوپاِکتـل دیگر گمشـده نبـود و معمای باتاق 
موکیلی مامبی حل شده بود. دیگر روی نقشه جایی ناشناخته 

باقی نمانده بود.




