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این کتاب ارمغاِن تماشایِی گروِه آدم های 

انتشارات ِاسکوالستیک است که همه شان 

محشر هستند. در نتیجه یک تشکر مخصوص 

اندرو، پیت، باید بشود از: َسم،

ِجیسون و همه ی آدم های دیگِر 
 

انتشارات ِاسکوالستیک که کمک می کنند این 

کتاب ها به دسِت تو، خواننده ی معرکه، برسد.

با عشق فراوان

از طرف

تشکر 
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بین المللی  قانون  چارچوب  در  کیا  ادبی  آژانس  همکاری  با  هوپا  نشر 
فارسی  انتشار ترجمه ی  امتیاز   ،)Copyright(اثر انحصاری نشر  حق 
 ،Scholastic ،این کتاب را در سراسر دنیا با بستن قرارداد از ناشرآن

خریداری کرده است.

رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
یعنی »نشر هوپا« از نویسنده ی کتاب، لیز پیشون، و ناشر خارجی آن، اسکولاستیک، 
برای چاپ این کتاب به زبان فارسی در ایران و همه جای دنیا اجازه گرفته و بابت 

انتشارش، سهم نویسنده، یعنی صاحب واقعی کتاب را پرداخت کرده است.
اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی در ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، 

بدون اجازه و رضایت لیز پیشون این کار را کرده است.
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دور وقتی پدربزرگ و مادربزرگم از سفر 
برگشته اند، خیلی بیشتر می بینمشان.

بیشتر به خاطر اینکه آپارتمانی که اجاره کرده اند، همین 
بغل است، نزدیک خانه ی ما! 

است! به نظِر من که

ولی بابا خیلی هم راضی به نظر نمی آید.

واقعاً این قدر 
نزدیک؟!

                                                      

کلی چیزها هم درباره ی مامان بزرگ و بابابزرگم فهمیده ام. 
کی فکرش را می کرد آدم های  بتوانند این قدر 

 بشوند؟

 و مامان آمده ایم سری بزنیم ببینیم مامان بزرگ ِپت و بابابزرگ جو 
توی آپارتمانشان جاگیر شده اند یا نه. انتظار نداشتیم کف زمین سروتَه 

ببینیمشان...
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می کنند.  ... که دارند
بابابزرگ جو پاهایش را می اندازد روی هم و از هم باز می کند و به من 

این حرکت ها 
رو توی  

یاد گرفتیم.

می گوید:

مامان بزرگ ِپت که روی سرش 
ایستاده و تعادلش را نگه داشته، می گوید: »حرکت های خوبیه برای 

اینکه عضالتت نرم بمونه.«
مامان موافق است. »در مورد شما که انگار جواب داده!«

می پرسم: »تو چرا نمی کنی مامان؟«
می گوید: »چون من یه کارهای دیگه ای دارم، مثاًل باید حواسم 

به تو باشه.«

به  )لقبشان این است( نشان می دهم چطوری با یک دست 
شکمشان را بمالند و هم زمان آن یکی دستشان را بکشند روی سرشان.

» آسون می آد، ولی اگه تمرکز نداشته باشین ممکنه قاتی کنین.«
      بابابزرگ جو دوباره پاهایش را می اندازد روی هم و می گوید: »یه هوا 

». شبیِه 

 ِپت موفق می شود کاری را که گفتم بکند، ولی بابابزرگ جو 
را به هم می ریزد. بی خیال می شود، چون می گوید این کار موهایش 

زباِن  ضمناً این را هم می فهمم که  بلدند به
جورواجور حرف بزنند.

مامان می گوید: » دو تا  آدم رو غافل گیر 
می کنین!« که معلوم می شود حتی مامان هم این قضیه را نمی دانسته.

« به یه زبونی که ِدلیا  «
نفهمه چی می شه؟

هه!هه!
هه!

چی 
گفتی؟

می پرسم:

به درد می خورد و امتحان کردنش  است دیگر.
مامان آهی می کشد و می گوید: »من که بعضی وقت ها حتی مطمئن نیستم ِدلیا 
زبون خودمون رو هم بفهمه. چرا عوِض این یه چیز قشنگ تر یاد نمی گیری؟ مثاًل 
‘من عاشِق خونواده مم و می خوام اتاقم رو تمیز کنم’ به اسپانیایی چی می شه؟«



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 کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگرند 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 میشود.

به اميد دنيایی سبزتر و سالم تر

مجموعه ی جدید و داغ هوپا:

 مثل خود مثل خود فوتبال

هر بازی فوتبال، پخش زنده اش جذابه... 

مجموعه ی تَه جدولی ها هم داغش می چسبه! 

پس نباید از دستش بدیم. کاسه  ی تخمه مون 

رو می بریم توی اتاق و این دفعه جای تلویزیون 

می شینیم پای کتاب و بخون که رفتی!

ی جدید و داغ هوپا:ی جدید و داغ هوپا:ی جدید و داغ هوپا:ی جدید و داغ هوپا:ی جدید و داغ هوپا:

فوتبالفوتبال  مثل خود
فوتبالفوتبال  مثل خود

غیرقابل پیش بینی،
 ُپرطرفدار جذاب،

و 
هیجان انگیز



این عکس دسته جمعی تیم فوتبال 
هفت نفره ی سوتوآلتو است. اون ها فقط 

یک تیم فوتبال خشک وخالی نیستند. خیلی 
بیشتر از این  حرف ها هستند. تَهِ جدول 
مسابقاتاند. برای همین بهشون میمسابقات اند. برای همین بهشون می گن

ل!
تبا
فو
شِق
ع
ای
یه
دول
هِج
ت

عشِقفوتبال! دخترهای
بهترین بازیکن تیم تَه جدولی ها یک

دختره! اسمش اِلنا است، که دوسِت 
صمیمِی فرانسیسکو )معروف به 

پاُچُلفت( هم هست. پس خوندِن این 
مجموعه ی جذاب رو از دست ندید!

جدولیها یک بهترین بازیکن تیم ت
دختره! اسمش اِلنا است، که دوسِت

صمیمِی فرانسیسکو )معروف به 
ِفت( هم هست. پس خوندِنفت( هم هست. پس خوندِن این  فت( هم هست. پس خوندنلفت( هم هست. پس خوندنُل ُپاُچلپاچلپاُچ
مجموعهی جذاب رو از دست ندید!
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بهممیشن.
رایعجیبوغری

درگیریکماج
ویهرداستان

َتهجدولیهات

بایدحلشکنند.
سؤالبزرگهو

کهیکعالمِت
ماجرایی

اسم من فرانسیسکو گارسیا کاساس است و تازه یازده سالم تمام شده و 

می خواهم مهم ترین پنالتی تاریخ سوتوآلتو را بزنم. توپ را می گذارم روی 

نقطه ی پنالتی. دروازه بان روبه رویم است. زل می زنم توی چشم هایش. 

می گوید: »ِد بشوت اگر جرئت داری.«

صدای سکوها را می شنوم. بیشتر از هزار نفر دارند دادوفریاد می کنند و توی 

باد پرچم تکان می دهند. همه مضطرب اند و رویشان را کرده اند آن طرف. 

همه به جز اِِلنا. شاید او تنها کسی است که فکر می کند پنالتی را گل می کنم. 

امسال توی لیگ پنج تا پنالتی خراب کرده ام. مطمئنًا رکورد زده ام: پنج پنالتِی 

ازدست رفته. 

باید گلش کنم. اگر خرابش کنم، نه فقط این بازی، بلکه خیلی چیزهای مهم تر 

از این بازی را می بازیم. هست ونیست مان را می بازیم. اگر پنالتی را از دست 

بدهم شاید دیگر هیچ وقت تیمی به اسم سوتوآلتو وجود نداشته باشد.

داور سوت می زند. باید بشوتم. دورخیز می کنم. چشم هایم را می بندم. و 

می شوتم. توپ به سمِت دروازه به پرواز درمی آید. و من با قیافه ی پخمه نگاه 

می کنم. من یک پاُچُلفتم!!!

هجدولیهاتهجدولیهاَتهجدولیها

اسم من فرانسیسکو گارسیا کاساس است و تازه یازده سالم تمام شده و 
میخواهم مهم

نقطه

صدای سکوها را می
باد پرچم تکان می

همه بهجز ا
امسال توی لیگ پنج

باید گلش کنم. اگر خرابش کنم، نه فقط این بازی، بلکه خیلی چیزهای مهم
از این بازی را می

عجیبوغریب ی
ماجرا

ها  از 
خوشت میاد؟

ها 

های خشن، دندون تیز،  از 
بدجنس، پشمالو، بوگندو، قلدر و گنده 

خوشت میاد؟
مثاًل َرگنار ُکشتی گیر

 یا َهروِلد جمجمه ُخردُکن

 با اِریِک گوش گوشت کوبی چه جوری هستی؟

 لوگریِد تکه پاره ُکن چی؟

کوبی چه جوری هستی؟

با این چیزها حال نمی کنی؟ فکر می کنی همه ی 
وایکینگ ها شبیه هم هستند؟

اشتباه نکن!
تورفین یک وایکینگ معمولی نیست. اون 

مهربون ترین وایکینگ دنیاست.
خوش بو و کوچولو و خوش قلب!!! مجموعه ی شش جلدِی 

جذاب و ماجراجویانه ی

را از دست ندهید!

کتابی پر از داستان و 
بازی و سرگرمی و معما 
و جدول + کارت های 

بازی



َهرولِد جمجمه ُخردُکن، رئیس وایکینگ ها بود. وقتی 
به سن بلوغ رسید، مثل همه ی وایکینگ ها، یک لقب 

خشن و زمخت برایش گذاشتند: »جمجمه ُخردُکن«! این 
خشن ترین لقبی بود که به ذهن پدر و مادرش رسیده 

بود و َهرولد هم یکی از خشن ترین وایکینگ ها بود.
یک روز َهرولد از سفِر دریایی  به خانه برگشت و مثل 

همه ی وایکینگ ها با لگِد محکمی در را باز کرد.
َشَترررررررق!

»گرسنمه. شام چی داریم؟«
وقتی به آشپزخانه نگاه کرد، فریاِد ترسناکی کشید، چون چیز وحشتناکی دیده بود. 

چیزی که از هیوالی دوَسر دریاها هم وحشتناک تر بود. حتی از آدم خواران کالدونیا هم 
وحشتناک تر بود: پسرش، تورفین، توی آشپزخانه بود و داشت ظرف می شست!

َهرولد فریاد کشید: »وای خدا! هیچ معلومه داری چه غلطی می کنی؟«
تورفین گفت: »سالم پدر عزیزم! چقدر خوشحالم که می بینمت. 

سفر خوش گذشت؟«
َهرولد صورتش را با نفرت در هم کشید. 

»خوش؟ سفر خوش گذشت؟ من 
وایکینگم. می دونی وایکینگ یعنی چی؟ 
من آتیش می زنم! غارت می کنم! کله ی 
مرغ ها رو می جوم و ُتف می کنم جلوی 
پیرزن ها. من نمی رم سفر که خوش 

بگذرونم. می فهمی؟«

تورفین گفت: »سالم پدر عزیزم! چقدر خوشحالم که می
سفر خوش گذشت؟«

رولد صورتش را با نفرت در هم کشید. 



خورشید داغ تپلی توی آسمان، 
درخشان از خودش درمی آورد. شمعدانی های 

توی بالکن پژمالسیده )پژمرده و پالسیده( 
شده بودند و عنترهای باغ وحش شرشر عرق 
می ریختند. کره ی  زمین انگار در زودپز سیاهی پخته 

می شد. کارخانه ها سوت می کشیدند و یخ های قطبی آب می شدند. 
درست مثل یخ کوچولوهای مربعی توی لیوان  آب. یخ ها آب 

می شدند و آب لیوان باال و باالتر می آمد. خل چسبیده بود به دیوار. 
چل از توی دهانش فوت بیرون می کرد. 

چل گفت: »اووووف! چه گرمه ها خل!  
داشتیم انگار... مگه ما سیب زمینی ایم 

بپزیم؟«
خل گفت: »حاال که آدم می ره توی ته 
فکر، می دید اوه اوه! اون کیک بود 

توی فر، طفلکی چقدر 
گرمش شده بود.«


