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لوته با خودش فکر کرد حتمًا پرواز با ماشین پروفسور بارابس 
خیلی هیجان انگیز و باحال است! چه ماجراجویی باحالی!

چشمانش را باز کرد و نگاهی به دور و برش انداخت. انگار تازه 
از کابوسی شبانه بیدار شده بود. با یک حرکت کتاب تصویری را 
که توی دستش بود، بست. اطرافش ُپر از کتاب های تصویری، 
مجله و کتاب های جورواجور بود، اما عجیب بود که هیچ آدمـی 

اطرافش نبود. هیچ کس نبود!
هیچ موجود زنده ای توی راهروی رو به رویش نبود. حتی چراغ ها 
هم خاموش شده بودند. همه جا به طور ترسناک و وحشت انگیزی 

ساکت بود.
لوته کتاِب توی دستش را روی زمین انداخت و دوباره آن را 
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برداشت. یعنی چی؟ یعنی چه کسی چراغ ها را خاموش کرده 
آدم ها چه شده   بودند؟  رفته   بود؟ پس چرخ های خرید کجا 
برادر  ویکتور،  و  ماما  بود؟  چه شده  سر و صدا  آن همه  بودند؟ 
کوچکش، کجا رفته بودند؟ حسابی اعصابش به هم ریخته بود 

و بغِض سنگینی توی گلویش نشسته بود.
لوتـه از قسمتـی که مخصـوص مجله ها و کتاب بود، رفت. 
صندوق های فروشـگاه در تاریکـی غلیظـی فرو رفتـه بودند و 
نوارهای چرمی که خریدها را روی آن ها می گذاشتند، بی حرکت 
ایستاده بودند. پارکینِگ خالی از ماشین بد جوری از پشِت ردیِف 
صندوق هـای فروشگاه، توی چشم می زد. خدای من! چطـور 
می شود همه جا یک دفعه این طور خالی شود؟ نه آدمی! نه ماشینی!

لوته کمی رفت جلوتر. گیج شده بود. 
یعنی آدم های داخل فروشگاه توی یک چشم به هم زدن کجا 

رفته  بودند؟ اصاًل متوجه رفتن آن ها نشده بود. 
با خودش فکر کرد حتمًا همان موقع که مشغول خواندن ماجراهای 
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جدید سوسکه و ویسکه بوده، این اتفاق افتاده. یعنی آن قدر توی 
داستان غرق شده بود؟

یک دفعه احسـاس کرد صدای پایی شنیده، ولی نه! اشتبـاه 
کرده بود. همه جا به طور دلهره بر انگیزی ساکت بود.

چرا همه جا آن قدر تاریک بود؟ یعنی فروشگاه تعطیل شده 
بود؟ شاید هم خواب می دید! مگر همچین چیزی امکان دارد؟

لوته خیلی جدی، تک وتنها وسط یک فروشگاه تاریک و ترسناک 
ایستاده بود. خیلی زود فهمید که اصاًل هم خواب نمی بیند و 
کابوسی هم در کار نیست و واقعًا وسط یک سوپر مارکت بزرگ 

و تاریک، تنها مانده.
خب، حاال باید چه کار می کرد؟

اولش کمی ترس و لرز به جانش افتاد، ولی بعد کم کم قدم های 
آرام و لرزانش را تند کرد و راه افتاد. رفت طرف یخچال های 
بزرگ، قفسـه های چـای و قهـوه، بیسکویت هـا و نوشیدنی هـا. 
کم کم شروع کرد دویدن و میان قفسه های جورواجور از یک 
طرف به طرف دیگر می دوید. آن قدر تند می دوید که انگار یک 

نفر دنبالش می کرد و لوته می خواست از دستش دربرود.



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 سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.
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