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 مشخصات ظاهری:   2۷۹ص.  
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 شماره کتاب شناسی ملی: ۴802۱8۹ 

انتشارات پـرتقـال
مدرسه ... است. لطفًا جای خالی را پر کنید. نبرد در اردوگاه

نویسنده: جیمز پترسون - کریس تبتس
مترجم: امیرحسین دانشورکیان

مدیر هنری نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور
طراح جلد نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور

آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی  پرتقال / سپیده امینی - فریبا دولت آبادی
مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی

شابک: ۹۷8-۶00-۴۶2-0۱۴-۷
نوبت چاپ: اول - ۹۷

تیراژ: ۱000 نسخه
لیتوگرافی: خاورمیانه

چاپ: کاج
صحافی: تیرگان

قیمت: 2۳000 تومان



»بیایم همیشه کار درست رو انجام بدیم. 
همیشه!«
ا.د





یه پایان کوبنده؟!  ۷

تاحاال شـده با خوندن اولین خط یه کتاب، بکوبینش رو میز و بذارینش 
کنار؟ واسه من شده!

یهپایانکوبنده؟!

فصل۱فصل۱

البتـه امیـدوارم بـا کتاب مـن این کارو نکرده باشـین؛ هرچنـد اگه کرده 
باشین هم من از کجا ممکنه بفهمم.

کنار؟ واسه من شده!
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بگذریم.
سـالم، مـن ِریف کاچادورَین هسـتم. اگـه منو می شناسـین، حتمًا خوب 
می دونیـن کـه دوسـت دارم کارا رو به شـیوه ی متفاوتی انجـام بدم. من به 
قانون شکنی عالقه دارم! البته نه، واقعیتش اینه که من عاشق قانون شکنی ام؛ 
مخصوصًا واسه قانون های مسخره ای مثل حرف نزدن توی راهرو و فقط دو 

بار دستشویی رفتن در روز و این جور چیزای مزخرف.
نمی دونـم تـا حاال کسـی تو کتابش همچیـن کاری کرده یا نـه، ولی من 
می خـوام چند تـا از پایان هـای احتمالی داسـتانم رو واسـه تون تعریف کنم! 

همین جا، اول کتاب می خوام این کارو بکنم!
امسـال رفتم اردوی تابسـتون؛ ولی قبل از اینکه هشـت هفته مون تموم 
بشه، همه چی یه کم قر و قاطی شد )راستش، خیلی قر و قاطی شد( و مجبور 
شدم زود اسباب و اثاثیه م رو جمع کنم و برگردم. )در واقع چند تا از مربی ها 

برام جمعشون کردن؛ نه خودم!(
شاید خروج ناگهانیم از اردو،  به خاطر این وضعیت اضطراری بوده باشه:
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شاید هم به خاطر این یکی اتفاق ناخوشایند بوده باشه:


