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تقسیم
به همه ی بچه هایی که رؤیاهای بزرگ توی سرشون
و برز خفلّیت توی چشم هاشون دارن.

دوففف
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بردن یک خرس قطبی گُلسک به اتاز نشیمن یک نفر  آن هم با ماشین  
سخت تر از آن است که فکرش را بکلیس! چون اواًل یک پلجرک الزم داریس به 
بزرگی یک ماشین  یک ماشین به انسازک ی یک خرس قطبی؛ و یک خرس 

قطبِی گُلسک که ِهی بهتان هشسار نسهس خانه را اشتباهی گرفته ایس!
هرچلس  ایلکه با ماشـین یکهو وارد اتاز نشـیمن یک نفر شـویس  خودش 

به انسازک ی کافی بس هدت.

یک م�دمه ی ب� �ا

بایس کمی به عقب برگردم.
)ملظورم با ماشین نیدت؛ داستان را می گویم.(
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فصل
1

بگذاریس همین اوِل کار چرنسیات کدن کللسک را بگوییم و از شّرشان خاص 
شویم:

من خرابکار هدتم؛ تیمی خرابکار! من این شکلی ام:

ک�ل کننده ک�ل کننده،  ک�ل کننده، 

فامیلـی مـن قبًا رابکار بود  اما یک نفر عوضش کرد و االن همین شـکلی 
نوشـته می شـود که می بیلیس. پس همین االن ُجک هایی را که با فامیلی من 
توی ذهلتان ساخته ایس  دور بریزیس؛ من هر چیزی هدتم  به جز خرابکار.

شال گردن 
خاص

تیمی 
خرابکار
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مـن بلیان گـذار  رئیـس و مسیرعامن یک دفتر کارآگاهی هدـتم که اسـم 
خودم را روی آن گذاشـته ام. آژانِس خرابکار  بهترین آژانس کارآگاهی شـهر 

است؛ و احتمااًل بهترین در کشور یا حتی شایس در جهان!
کتابی که در دسـت شماسـت  تاریخچه ی زنسگی من به علوان یک کارآگاک 
اسـت. اتفاز های این کتاب  کامًا واقعی و همه ی نقاشـی های آن کار خودم 
است. البته می خواستم کار تصویرگری کتاب را به همکارم بسهم  اما ُخب او 

نقاشی هایش خیلی تعریفی نساشت.
مثًا من را این شکلی کشیسک بود:


