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چاپ این کتاب به زبان فارسی در ایران و همه جای دنیا اجازه 
واقعی  صاحب  یعنی  نویسنده،  سهم  انتشارش،  بابت  و  گرفته 

کتاب را پرداخت کرده است.
اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی در ایران 
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ِپپا پیستاس

َمکسی َکسوس

پپا و مکسی توی مهدکودک با هم آشنا شدند و 
از آن  موقع به بعد دیگر از هم جدا نشده اند. آن ها 
یک شرکت کارآگاهی دارند. پپا مصمم است و 
مکسی یک کمی ترسو، اما آن ها در کنار هم تیم 

فوق العاده ای هستند؛
آن ها جویندگان سرنخ اند!

»موشی« حیوان خانگی مکسی است.

این ها »پولگاس«، 
سگ شکاری شرکت و »ببیتو« 

برادر پپا هستند. اَبَرپستانک ببیتو خیلی 
               وقت ها جویندگان را از 

                   دردسر نجات می دهد. 

دفتر جویندگان سرنخ
توی خانه ی قدیمی 

پولگاس است.

»ناشناِس مرموز«، 
مرد غریبه ای که به جویندگان سرنخ 

کمک می کند... اما چه کسی زیر آن نقاب 
            مخفی شده؟ دنبال سرنخ ها بگردید
                          و هویتش را شناسایی کنید!

چه کسی پشت کاله کاسکت 
موتور سوار پنهان شده؟

جـلـد  :
در این 



۱
راز میمونیزا!

عصــر یکشــنبه، پپا پیســتاس از باغ بیــرون زد و راه 
افتاد به سمت شــرکت کارآگاهی جویندگان سرنخ. 
او تازه ترین جلد مجموعه ی »کارآگاهان و سگ های 
پلیس« را زیر بغل زده  بود. برادر کوچک تر و سگش 

پولگاس هم دنبالش راه افتاده  بودند.
پپــا رویش را به آن ها کرد و گفت: »حرفش رو هم 
نزنید! کل روز داشــتیم با هم بــازی می کردیم. فقط 
چند صفحه ی دیگه مونده تا مجرم رو شناسایی کنم. 



۱۱ ۱0 

بــرای مطالعــه نیاز به آرامــش دارم. ولی تا جایی که 
می دونم، شماها اصالً ‘آرامش’ سرتون نمی شه!«

همان لحظه ببیتو تصمیم گرفت نقشه ی دقیقش را 
عملی کند:

پستانک را ُتف کرد بیرون

خودش را لوس کرد

و با چشم هایی غمگین زل زد به خواهرش.

پپا با قاطعیت گفت: »نه!«
برای همین هم پولگاس تصمیم گرفت برود سراغ 

نقشه ی دوم:
»اووووووو!« و خودش را مثل فرش پهن کرد کِف 

زمین.

- همــه ی نقشــه هاتون رو از بَــَرم. هیچ چیز گیرتون 
نمی آد!

پپا این را گفت و رفت توی دفتر تا ماجرای جالب 
کارآگاهان را به پایان برساند.
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هنوز کتاب را باز نکرده  بود که مادرش از الی در 
سرک کشــید و گفت: »من دارم می رم. پولگاس و 
برادرت توی حیاط مشــغول بازی هستند. حواست 

بهشون باشه.«
پپا پیش خودش فکر کرد: »وایسا ببینم! وقتی سرم 

توی کتابه، چطور حواسم بهشون باشه؟«
و بــه مادر گفت: »هممم... خــودت می تونی یک 
چشمت بهشــون باشه؟« پپا اصاًل  دوست نداشت 

مراقب برادر کوچک ترش باشد.
- بایــد برم به کلینیک دام پزشــکی. امــروز قراره با 

تلویزیون محلی مصاحبه کنم.
پپــا کالً فرامــوش کرده  بــود! تلویزیــون محلی قرار 
بــود توی کلینیک مادرش، برنامــه ا ی زنده در مورد 

حیوانات عجیب و غریب ضبط کند.



۱5 ۱4 

- پس بابا چی؟
مــادر آهــی کشــید و گفــت: »اون هم تــوی خونه 
مشغول کارهاشه.« این را گفت، بلند شد و راهش 
را کشــید و رفــت. قبل از رفتن مطمئن شــد که دِر 
حیاط را بســته باشد تا یک موقع پولگاس و ببیتو فکر 

فرار به سرشان نزند.

- بچه های خوبی باشید!
پپا، همان طور که مادرش خواســته بود، نگاهی به 
بیرون انداخت و بعد غرق خواندن شد... فقط چند 

خط مانده  بود تا دزد موزه را پیدا کند! 

کارآگاه لوپیتــا می خواســت اســم دزد مجســمه ی 

ِنِفرتیتی1 را بگوید، اما اصاًل حواسش نبود که یک سایه ی 

وحشتناک مدت هاست دنبالش می کند.

- سرنخ ها به ما می گویند که مجرم کسی نیست جز...

کارآگاه قبل از گفتن اسم مجرم گلویش را صاف کرد.

1. ملکه ی مصری و همسر فرعون مصر



هوپا، ناشر کتاب های 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.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


