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How to stop a viking invasion

به زبان فارسی در سراسر دنیا متعلق به نشر پرتقال است.
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»شب به خیر مکس. شب به خیر مالی.« 

»شب به خیر مامان.« 

»دیگه کتاب هم نخونین.« 

»باشه مامان.« 

مامـان مکس و مالی چراغ هر دو اتاق بچه ها را 

خامـوش کرد و از پله ها پایین رفت. مکس و مالی 

ناهماهنگی



بنا کردند به شـمردن. مالی تا به عدد پانصد رسید، 

از تخـت بیـرون آمد، روپـوش صورتـی اش را روی 

لباس خواب صورتی اش پوشید و پاورچین پاورچین 

روی کفپوش اتاق قدم برداشت. 

برادر دوقلویش، مکس، چشم به راهش بود. 
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مکس آهسته گفت: »کجا موندی پس؟«

مالی با اخم و َتخم جواب داد: »تا پونصد شمردم 

و اومدم دیگه.«

»خییییلی آ ر و م شمردی البد.« 

»تو خییییلی تند شمردی البد.« 

مکس گفت: »دفعه ی بعد باید ساعت هامون رو 

 کنیم.«

مالی گفت: »مثل شـنای هماهنگه؟ آخه سـاعت 

من ضدآب نیست  ها.«

مکس آهی کشید. »حاال حاضری؟«
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مالی پرسید: »کارِ شیطونى که نیست؟«

مکس سـر تکان داد که نـه و جواب داد: »اتفاقًا 

مخالـف شـیطونیه! خیلـی هـم خوبه. بایـد آماده 

باشـیم مالی. اگه  بـه ترول حمله کنن 

باید به همه خبر بدیم.«

مالی گفت: »ولی مامان گفت...«

»مامان گفت دیگه نباید چیزی بخونیم. ببینم تو 

االن داری چیزی می خونی؟«

مالی سر تکان داد که نه. 

مکـس گفت: »من هم همین طـور. حاال بجنب. 



ما داریم تاریخ  رو توی مدرسه می خونیم. 

اون ها ممکنه هر لحظه به  ترول حمله کنن.«



مالـی موافق نبود. »اگـه  توی تاریخ 

هستن که دیگه نباید نگرانشون باشیم.«

مکس سـر تکان داد و به خواهرش گفت: »این 

همون چیزیه که مردم می خوان خیال کنی. نُورمن ها 

رو چی می گی؟ اون ها سـال 1066 میالدی به ترول 

حمله کردن. روی پرده ی نقالی هم تصویرش رو 

کشیدن. توی تاریخ هم اومده.«



مالی گفت: »خب که چی؟«

مکـس گفت: »دوتـا نُورمن تو کالسـمون داریم. 

نُورمن کی و نُورمن مارشال. چون فقط تو کتاب های 
تاریـخ اومده معنی ش این نیسـت کـه االن دیگه 

اتفاق نمی افته.«

مالی نخواست یکی به دو کند. نُورمن های معمولی 

را دیده بود، ولی نمی دانست لشکر نُورمن چه طوری 

است. یعنی با ارتش هِنرى ها فرق داشتند؟

مکـس گفـت: »مالـی بجنب. 

اون هـا ممکنـه یـه جایـی تو 

این سـرزمین سوار قایق های 

درازشون شده باشن.«

هِنرى ها فرق داشتند؟
مالـی بجنب. 

اون هـا ممکنـه یـه جایـی تو 

این سـرزمین سوار قایق های 
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»کی ها؟«

مکس به نشانه ی تأسف سر تکان داد. هیچ وقت 

چیزهای مهم یاد مالی نمی ماند. 

» ! «
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بابا و مامان مکس و مالی نشسته بودند روی مبل 

راحتی و تلویزیون تماشا می کردند. 

بابـا گفت: »واقعـًا از این برنامه  خوشـم نمی آد. 

چرا نزنیم اون ور مستند ببینیم؟«

مامان که مرغش یک پا داشت گفت: »می خوام 

همین رو ببینم.«

اى کاش... 



بابا که پایش را توی یک کفش کرده بود گفت: 

»مستندش درباره ی کشـت تناوبى در کشاورزیه!«

پشـت سرشـان درِ اتاق نشـیمن خیلـی آرام باز 

شد. مکس و مالی پاورچین خزیدند تو. 

؟ محاله وقتـم رو برای  مامـان گفـت: »کشـاورز

این جور چیزها هدر بدم.«

بابا گفت: »از کجا سوز می آد؟«

مکس و مالی پشت مبل راحتی خشکشان زد. 
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مامـان گفت: »اون در هیچ وقت درسـت بسـته 

نمی شـه. قبـل از تولـد دوقلوهـا گفتـی درسـتش 

می کنی.«

»گذاشته م تو فهرست کارهام.« 

»االن هشت ساله شونه!«

»فهرست کارهام خیلی طوالنیه.« 

مکس دو تکه کاغذ از جیب زیرشلواری اش درآورد 

و یکی را به دسـت مالی داد. بعد سه انگشتش را 

باال آورد و معکوس شمرد: »سه... دو... یک... برو!«

مکـس و مالـی پشـت سـر بابـا و مامانشـان 

ایستادند و با احتیاط کاغذها را به پشت سر آن ها 

چسـباندند. مأموریت با موفقیت انجام شـده بود. 

آن ها بالفاصله ناپدید شدند. 


