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لقب های زیادی 
به من داده اند:

فصل اول
جایى در 

جنگل آمازون... 

- جوینده ی گنج
- شکارچی عتیقه

- دزد قبرستان

اما خودم لقبی را دوست 
دارم که مامانم رویم 

گذاشت:



من و وردست مورد اعتمادم، 
آرژیل، دنبال مکان یکی از 

دست سازه های باستانی به نام 
ُبت خورشید صبحگاه 

هستیم؛

همان چیزی که ما را به 
دل جنگل کشانده است.

ما از گرما و حشرات وحشتناکی 
جان سالم به در برده ایم که 

بقیه ی حشرات از زشتی آن ها 
مور مور شان می شد.

اما احساس می کنم 
که این تازه اول 

ماجرا است. 



عالی شد!

ای خودنما. 

 بن بست.



خودش است! 
ُبت خورشید 

صبحگاه.

این همه دردسر به 
خاطر یک تکه فلز 

گنده؟

جهت اطالع تازه کار ها باید 
بگویم که این بت ساخته ی دست 

مردمانی از یک تمدن گمشده 
است؛ تمدنی که خیلی از 

دانشمندان فکر می کنند وجود 
نداشته است.

تازه، خیلی 
خیلی خیلی 

هم درخشان 
است. 

آخ.
وای نه... غار دارد
با مواد مذاب 

پر می شود.



هیوال های مذاب!!

وای!

باید از دستشان 
محکم خالص بشویم.

بچسب!



یوووهووو!!

االن دستم 
بهش 

می رسد...



۱۳

انه  ت را درا کرد تا ا روی میِز صب فرانکی دس
 . الیی رن ۱ خوشمزه ی  جایزه ا را بردارد؛ یک واف
ودتر  ر آن را  ر دی ود که یک ن ک ای ب فق مش

برداشت.
د و  ا  ر بزر تر فرانکی، آخری واف را  پایِپر، خوا
شکار خانواده بود؛ .» پایپر ور ت: «به تو نرسید، دادا گ

یت ، شبیه بیسکو ۱- نوعی نان ترد و شیری

فصل دوم



۱۴

 ، افت بال۱، فوتبال، تنی یک س با
ر  ا  م و تقریب ی روی  اک
دن به یک  ه  ی که با ضرب ش ور

ام می شد. یزی ان
ی،  ر فرانک ک ت ر کو ی، خوا وس
.» وسی پوشک پو  ت: «و ِِل گ
وردن،  ای خ ارت  ود. م واده ب خان

دن و خودشیرینی بودند  خوابیدن، آرو 
رفه ای بود. ا  مه ی ای  و در 

تی  نو  ؛  ت نک ت: «تو دخا ی گ وس فرانکی به 
م نمی توانی بخوری.» ی  ای معمو

م می ریخت،  ای فرانکی را به  ی که مو ا بابا در 
ن می خواستم  دوباره  رمان. ا ت: «صب به خیر  گ

ندتا واف درست کنم.»
ه ی  س دارم.»  ن ت  «و ت:  گ ی  فرانک
ا را گشت. ایول تارت برشته . «توی  خوراکی 

 «. راه خانه ی ِکنی  می خورم

ی شبیه بی بال  شی گرو - ور



۱۵

ی دادا  ا ِکنی با گی  تا
ان  را  رم ای ابر  میمون 
ود و فرانکی باید  ده ب خری
ه آن جا  ود را ب ودی خ

می رساند. 
ِ دوپا  ر باس  بد  یک س
بد  ود. س ته ب راه در ورودی را بس
له، فرانکلی  ا با ای ع ت: «ک گ

« ینی وِرنزو پیکو
فرانکی درجا میخکوب 

ه  ب ا  ب د. وای  ش
ورنزو صدای کرده بود.  اسم 

ت و  اش می گ بد را  ان س مام
ت را تمیز نکنی هیچ جا  ت: «تا اتا گ

نمی روی.»
ورت  ان را  ی آب د فرانک
م  اب  ای م یو  داد. مامان ا 

ترسنا تر شده بود. 



فصل ︨﹢م
خانه ى بزرگ

عجب 
ِقشِقرقی. 

نمی خواستم 
توهین کنم؛ 

آن قدر این جا مانده ام که 
یادم رفته خورشید چه 

رنگی است. 

زندانی شماره ی 
۷۸۹-۶۵۴، یکی 
پشت تلفن با تو 

کار دارد.

دقیقه هایى که 
این جا بودم

فقط این جا ماندن 
دارد دیوانه ام 

می کند. 

مثل حیوان ها 
این جا زندانی 

شده ام.



ت:  بابا تل را که به فرانکی می داد، گ
ا  معی  ان بیاوری ای مداد ش «ش

اب شست وشو باشند.»
« و ت: «ا فرانکی گ

یپور توی  دای ش رف خ ص ا آن 
« ید: «دا-دا-دا گوشی پی

«سالم ِکنی.»

د. راست فرانکی  رف نمی  یاد  ِکنی 
ا  د تا  اد نمی آم ال ی اص

نیده  دن را ش رف  
ه بود برای  ر د.  باش
دن ا کلمات   رف 

اده نمی کرد. که است
رف را با  ی  ِکن

د.  موسیقی می 



۱۸

ی دم دست نبود، یا با مداد  ی سا م  اگر 
ِرن می گرفت یا با پای ضرب می گرفت یا با بر 

یزی را می نواخت.  ر   د. ِکنی  م سوت می 
بان، یعنی مامانم،  ت: «خبر بدی دارم. ن فرانکی گ

م تمیز نشود،  ندارم بیرون بروم.» ته تا اتا گ
ت: «وا-وا وا-واااااااا.» ِکنی گ
تی بعدا می بینمت.» «آ گ

وی موفقیت  ودی نواخت و برای آر ی یک مل ِکن
کرد. فرانکی تل را  کرد. 


