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جیرینگ
 آگوس پیانوال

 و
آقای َپتی َپن،هیوالی کتاب ها

خانم َقَلمبو خانم دکتر دامپی

چولهاُختاُسل

دکتر بروتسرآشپز مالوله

َنپ

هیچوپیچو اِمو

گیسی پیلی

هیوالی زباله هیوالی قلم مو

 این شما و این داستان ما
هیوالها

قهرمان های داستان

و بدجنس های داستان
هیوالی حیوانات

هیوالی چاله هاهیوالی موسیقی

مرِد خبیثهیوالی آشپزی

دستیار )نه چندان بدجنِس(
دکتر بروت

هیوالی هیچی هیوالی فلزات

هیوالی موها



نمایشگاه بین المللی 
بازی های رومیزی

1 
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تقریبــاً همه دوســت دارند با مدرســه برونــد اردو، ولی من نه. خیلی بهم 
اضطــراب می دهد. همیشــه خیال می کنم گم می شــوم یا چیــز مهمی را 
جــا می گــذارم یا حوصله ام در حد مرگ ســر مــی رود. و باید بگویم اولین 
اردوی سال، حسابی غافل گیرم کرد، جوری که یک دفعه همین که رسیدم 

مدرسه، دیدم ایستاده ام توی صف اتوبوس.
کجا داریم 
نمایشگاه بین المللی می رویم؟

بازی های رومیزی! 
هفته ی پیش 
بهمان گفتند. واقعًا؟ مگر نمایشگاه 

بین المللی بازی های 
آره. همان طور که بعضی از شهرها رومیزی هم داریم؟

جشنواره های ادبی و نمایشگاه های 
موبایل و ماشین برگزار می کنند، گالرنا 

هم نمایشگاه بین المللی بازی های 
رومیزی برگزار می کند!

بروید بچه ها که 
خیلی خوش می گذرد!

اردوی یکهویی که 
کسی را نکشته!

تازه کلی هم 
خوش می گذرد!

اگر می دانستم قرار است با اتوبوس برویم اردو، صبحانه شیر نمی خوردم، 
ولی آن روز صبح خودم را با شیر و برشتوک خفه کرده بودم و... حاال خیلی 
هــم نمی خواهم وارد جزئیات زننده ی اتفاق هایی بشــوم که توی اتوبوس 

افتاد.

آگوس، چند بار گفته بودند که 
قرار است برویم نمایشگاه! خیال 

می کردم متوجه شده باشی.
گفته بودند ناهار هم 
نباید با خودت بیاوری.

درباره ی غذا با من حرف 
نزن. خواهش می کنم!



1213

خیلی توی راه نبودیم، فقط به اندازه ی اینکه برشتوک های صبحانه و یک 
مقدار چیز دیگر را باال بیاورم. ناگهان سر از جلوی مرکز همایش های شهر 
درآوردیم. نمایشگاه بین المللی بازی های رومیزی هم آنجا برگزار می شد. 

همه چیز به نظرم خیلی تماشایی رسید.

این هتل محل اقامت 
شرکت کننده های 
نمایشگاه است.

آنجا هم کاخ بزرگ گالرناست: 
بیش از شش هزار متر مربع 

که به بازی های رومیزی 
اختصاص پیدا کرده.

چند گروه می شویم و 
ساعت ۱۲ درست همین جا 

همدیگر را می بینیم.



اینکه اِما به چند گروه تقســیممان کرد، دســت کم باعث شد من و لیدیا 
و هیوالها بتوانیم راحت برای خودمان توی نمایشــگاه بچرخیم. راســتش 

خوشمان آمد؛ چون یک عالمه بازی رومیزی دیدیم.

من بی خیال روبیک می شوم. 
خیلی استرس زاست. 

آدم هایی هم که این بازی را 
می کنند که دیگر بدتر!

آ.. آ...آ... 
و تمام!

اسم من لوکاس است، 
چهارده سالم است و در عرض 

چهار ثانیه و نودصدِم ثانیه مکعب 
روبیک را حل می کنم!

این پسره بقیه ی روز چه کار 
می کند؟ چون گویا هر روز 

863/95۱ ثانیه وخرده ای وقت 
اضافه می آورد.

یک عالمه غرفه را رد کردیم که تویشان مردم همه جور بازی ای می کردند. 
از بازی هــای خیلــی قدیمی مثل آواله گرفته تا خیلی از بازی های دیگر که 

اسمشان را هم بلد نبودم.

این یک بازی آفریقایی 
است به اسم آواله که یک 
صفحه دارد و چهل وهشت 

تا مهره.

خالصه بگویم باید این دانه ها را 
بکاری و دانه های حریفت را از 

چنگش دربیاوری.

البته نباید بگذاری 
حریفت بدون دانه 

بماند. هیچ وقت!

از این شیوه ی برنده شدن، 
که تویش نباید رقیبت را 

له کنی، خوشم می آید.



عجب 
بیا آگوس. کلی بازی مسابقه ای!

مانده که باید ببینیم.

جورچین های دوبُعدی و ســه بُعدی دیدیم و بازی های گروهی و انفرادی 
و همچنیــن بازی هایی که بــه نظرمان مثل آب خــوردن بودند و بازی های 

دیگری که نیازمند تالش ذهنی وحشتناکی بودند.
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بازی ای کشف کردم که خیلی ازش خوشم آمد: فوتبال دکمه ای! به طرزی 
باورنکردنی ســاده و ســرگرم کننده و نبوغ آمیز بود. وقتی نوبتت می شد، 

باید با یک دکمه می شوتیدی به دروازه ی حریف.

شما بوی سوختگی 
احساس نمی کنید؟

راست می گویی ها!

بچه ها ساکت باشید... 
تمرکز این آقا را به 

هم می زنید!



مــن هیچ وقت خیلی اهــل بازی های رومیزی نبــوده ام؛ چون قبل از اینکه 
با هیوالها آشــنا بشــوم، خیلی طرف دار کنسول و بازی های رایانه ای )چه 
با تلویزیون، چه با گوشــی و چه با تبلت( بودم. بعد از آشــنایی با هیوالها 
هم بیشــتر اهل کتاب شــده بودم. ولی باید اعتراف کنم بازی های خیلی 

سرگرم کننده ای آنجا بود.
مسابقه های دومینو 

به  نظرم واقعًا 
فوق العاده است!

من بیشتر اهل 
بازی نقاشی ام.

من »سیاه چال و اژدها« 
را خیلی دوست دارم.

من خیلی بازی 
نقش آفرینی را دوست 
دارم. معلوم است، نه؟

هوووع!!! اشتباهی یکی 
از مهره های بازی را جای 

پنیر خوردم!



ِهی آنجا را!

پنج سانتی متر قطر شیشه است. 
شیشه اش امنیتی و ضدگلوله و 
ضدبمب اتمی است! چوله هم 

نمی تواند سوراخش کند.

یعنی چی؟

خب، حاال 
چه کار کنیم؟

معنی این چیست؟
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خیال می کردم دیگر همه ی بازی ها را دیده ایم که یکهو به غرفه ی بزرگی 
رسیدیم و چیزی دیدیم که همه مان را حیرت زده کرد: صندوق شیشه ای 
بزرگی که تویش یک میلیون یورو پول بود... شــاید خیلی عجیب به نظر 
برســد، ولــی تعجبمــان از دیدن پول ها در مقایســه با تعجبمــان از دیدن 

چیزی که روی پول ها قرار داشت، هیچ بود.

اِ... اِ... این...
کتاب هیوالها!!!

ها؟؟؟

نفهمیدم. چی؟؟؟
چی شد؟

طبیعتاً کلی هیجان زده شــدیم. اینکه کتاب هیوالها جلوی چشممان توی 
صندوق شیشــه ای بود، فرصت منحصربه فردی بود تا هیوالها بتوانند به 

خانه شان برگردند. ولی آن بساط چه معنی ای داشت؟



خوشــبختانه لیدیــا برگه هایــی پیدا کــرد که تویشــان توضیــح داده بودند 
قضیه از چه قرار اســت. این جور شــد که فهمیدیم آن صندوق مربوط به 
مســابقات بازی هــای رومیزی اســت. زبانمان تقریباً بنــد آمده بود. فقط 

واژه های تک هجایی از دهنمان بیرون می آمد.
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اوف!اوه، اوه، اوه...

َا...!
چی؟ چی؟ چی؟

َای َای َای...اُه!

مسابقات بازی های رومیزی قرن

تیم های دونفره در رقابت ها پذیرفته می شوند.

اعضای تیم ها باید انسان باشند.

تیم ها برای شرکت در مسابقات باید چیزی باارزش با خودشان بیاورند.
هر تیم با همه ی تیم های دیگر رقابت می کند و بازی های حذفِی پی درپی، 

شرکت کنندگان فینال بزرگ را مشخص می کند.

تیــم برنــده یــک میلیــون یورو و همــه ی اشــیایی را که ســایر تیم ها گرو 
گذاشته اند، صاحب می شود.

بــرای شــرکت در رقابت هــا بایــد قراردادی امضا شــود و همــه ی قوانین، 
به ویژه آن هایی که با حروف کوچک قید شده اند، اجرا شود.

شــرکت کنندگان بــا هزینــه ی شــهرداری محتــرم گالرنــا در هتــل مرکــز 
همایش ها در میان بریزوبپاشی بی حّدوحساب اقامت خواهند داشت.
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