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ناشر / انتشارات دنیای اقتصاد
مجموعه کتاب های کودکان و نوجوانان دارکوب
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نويسنده / استفان پاستیس

مترجم / نلی محجوب
تصويرگر / استفان پاستیس

ويراستار/ مژگان کلهر
مدير هنری و طراح يونیفرم / حسن کریم زاده

آماده سازی جلد/ کارگاه گرافیک هیچ
مدير تولید / انوشه صادقی آزاد

صفحه آرا / مریم فتاحی
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لیتوگرافی / نقره آبی ؛ چاپ و صحافی / شادرنگ

تمام حقوق چاپ و نشر، محفوظ و متعلق به ناشر است
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برای عمو جرج ماوردکیس، به خاطر همه چیز ممنون

ماچ صدادار 
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وقتی همه چیز به گند کشیده شد
با همان  بنشیند و بعد  کنار دستت  رانندگی یک خرس قطبی  اینکه موقع 

ماشین بروی توی اتاق نشیمن خانۀ یکی، باورش خیلی سخت است. برای این 

به جای مقدمه 
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کار یک پنجره بزرگ الزم داری که اندازۀ خود ماشین باشد. ماشینت هم باید 

مناسب قد و قوارۀ خرس قطبی باشد.

بعد هم يک خرس قطبی بزرگ الزم داری، آنقدر بزرگ که اشتباه های 

تو را به رويت نیاورد، مثل وقتی که اشتباهی با ماشین يک راست می روی توی 

خانۀ همسايه آن هم توی اتاق نشیمنشان.

بايد برگردم عقب )منظورم داستان است، نه ماشین.(
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ور ور ور ور
خیلی خب، بیایید برویم سر اصل مطلب. نام خانوادگی من فیلر است. تیمی 

فیلر۱*۲ من اين شکلی هستم

Failure -۱: خرابکار
۲- *نويسنده خواسته با نام خانوادگی تیمی بازی کند و خرابکاری هايش را اين طوری جبران کند. البته تیمی اصال اين مورد را قبول ندارد. ما هم 

می توانستیم در فارسی با کلمۀ خراط يا نجار بازی کنیم، اما ترجیح داديم با کلمۀ فیلر به معنی خرابکار او را معرفی کنیم.

فصل یک

تیمی فیلر

دستمال گردن معروف
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نام خانوادگی ام قبال ِفیلیر بود. اما بعدا يکی آن را عوض کرد. حاال 

همین جوری شده که شما می بینید.

خواهش می کنم با معنی نام خانوادگی  ام شوخی نکنید.

من بنیان گذار، مدير و کارآگاه آژانس سی. ای. او۱ هستم خودم اسمش 

را گذاشته ام کمپانی فیلر.

کمپانی فیلر، بهترين آژانس کارآگاهی شهر، يا شايد هم ايالت است. 

احتماال بهترين توی کل کشور، خالصه لنگه ندارد.

کتاب توی دستتان، يادداشت هايی است از رويدادهای زندگی کارآگاهی 

من. بخشی از روش های دشوار کشف حقیقت. تمام تصاويرهايی که اينجا 

می بینید کار خودم است، سعی کردم در کشیدن اين شکل ها از دستیارم هم 

کمک بگیرم اما خوب از کار درنیامد.

مثال اين تصويری است که او از من کشیده.

۱- نام سازمان مرکزی ا طالعات آمريکا CIA »سی.آی.ِا« است و تیمی برای آژانس خودش از اين اسم کمک گرفته است. 
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تصمیم گرفتم تجربه های باارزشم 

را چاپ کنم تا هر کسی خواست کارآگاه 

شود از آنها استفاده کند.

کنید.  توجه  نکته ها  اين  به  فقط 

که  کسی  هر  برای  ارزشمند  »نکته های 

می خواهد کارآگاه شود.«ناشناس 

به  يک شبه  موفقیت ها  اين  اما 

دست نیامده.

من از همۀ موانع عبور کردم. 

موانعی مثِل:

۱-مامانم

۲-مدرسه ام

۳-بهترين دوست احمقم

۴-خرس قطبی ام

هر  مثل  هم  شما  مطمئنم  بله، 

يک  می بیند  را  فهرست  اين  که  کسی 

سوال مشترک داريد.

يک  من  دوست  بهترين  چرا 

توضیح  موردش  در  بعدا  است.  احمق 

در  کلمه  يک  بايد  فقط  آه،  می دهم. 

مورد خرس قطبی ۶۸0 کیلويی ام بگويم؛

اسمش توتال است. 

آب  دارد  توتال  قطبی  خانۀ 

دنبال  سرگردان  همین طور  او  می شود. 

توتال
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غذا می گشت، تا اينکه ظرف غذای گربۀ مرا پیدا کرد. او حاال ۵ هزار کیلومتر 

از خانۀ قبلی اش دور شده است. باورکردنی نیست، او اين راه خیلی دور و 

دراز را طی کرده تا به ظرف غذای يک گربه برسد، معلوم است که ما برای 

گربه مان غذای خیلی خوشمزه ای می خريم. متاسفانه گربه ام االن توی بهشت 

بچه گربه هاست. )شايد هم توی سرزمین گربه های بد باشد، چون هیچ وقت 

گربه خوبی نبود(، اما من هنوز هم يک خرس قطبی دارم.

از همان اول توتال پشت کار و اعتماد به نفس خوبی از خودش نشان داد. 

بنابراين قبول کردم که توی آژانس کارآگاهی با من همکاری کند.اما حاال وقتی 

است که پشتکار و اعتماد، تبديل می شود به خیانت. کاری که بعضی وقت ها 

خرس قطبی انجام می دهد.و من دلم نمی خواهد درباره اش حرف بزنم. 

همین طور دلم نمی خواهد دربارۀ چیزهايی بحث کنم که مجبور شدم 

روی  ن  االآ که  همین  شبیه  کند.چیزی  تغییر  کمپانی  اسم  تا  کنم  قبولشان 

برگه های زرد تبلیغاتی۱ می خوانید:

کمپانی توتال فیلر 

ما شکست نمی خوریم، برخالف چیزی که اسممان 

نشان می دهد. 

۱- توتال فیلر: يعنی کامال شکست خورده شايد هم ورشکسته، اما تیمی منکر اين ماجراست. حاال هم رئیس يک کمپانی کامال ورشکسته است.
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و حاال بايد بروم. چون تلفن تیمی کارآگاه مشهور زنگ می خورد.

تلفن تیمی

برای استفادۀ شخصی نیست.
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فصل دو

تقصیر شکالت فروش نیست او همه  شکالت هایش را گم کرده
»گانار« بود که به آژانس کارآگاهی زنگ می زد. همکالسی، همسايه و نفر ديگری 

بار  روزها چندمین  اين  است.  کرده  گم  را  هالوينش  که شکالت های جشن 


