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هتچ1 لیوان نیمه پرِ نوشلیدنی اش را به سلمت دیوار پرت کرد و فریاد کشید: 
»این کشتی احشامه. می شنوی چی می گم؟ من دارم روی یه کشتی بوگندوی 

احشام زندگی می کنم!«
خدمتکار دست پاچه دوید تا افتضاح هتچ را تمیز کند و گفت: »بله قربان.« 
بلا اینکه زن به خلق وخوی آتشلین هتچ عادت داشلت، وللی باز هم فریادش 

او را  ترساند.
پس از اینکه الکتروکلن، آمپر2 کشتی مجلل الجن را غرق کرد، هتچ و باقی 
الجنی هلای روی کشلتی بله فارادی، همان کشلتی نفربر الجلن و بزرگ ترین 
کشلتِی نلاوگان، نقلِ ملکان کردنلد. هتلچ غرولنلد کلرد: »وی و دوسلت های 
تروریسلتش تقاص این کارشلون رو پس می دن.« او دسلتش را دراز کرد که 

1- Hatch
2- Ampere

فارادی ای اس 
بندر کاالئو هاربر، پرو

پیش درآمد
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لیوانش را بردارد و بعد به یاد آورد که همین االن آن را پرت کرده است.
خطلاب بله خدمتلکار کله روی زانوهایلش داشلت تکه های گیلاس را کف 

دستش جمع می  کرد گفت: »بعدش یه نوشیدنی دیگه برام بیار.«
زن جواب داد: »بله قربان.«

یک نفر به آرامی در زد.
هتچ گفت: »کیه؟«

»کاپیتان ولچ1 هستم قربان. گزارش دارم.« کاپیتان ولچ فرمانده ی نگهبانان 
جهانی برگزیده و یکی از معدود افراد الجن بود که اجازه داشلت مسلتقیم با 

دریاساالر صحبت کند.
هتچ گفت: »منتظر چی هستی اِگ2؟«

ولچ در حال وارد شدن به اتاق سام داد و با نیروی اراده جلوی خودش را 
گرفت تا به زنی که روی زمین زانو زده بود نگاه نکند. »ببخشلید مزاحم شلدم 

دریاساالر، ولی ما دختر چینی رو گرفتیم. اژدهای یشمی.«
»اون کجاست؟«

»اون تحت اختیار لونگ لیه3. اون ها دختره رو قاچاقی از چین خارج کردن. 
االن تو تایپه4 و تو مسیر رفتن به نیروگاه استارسورس هستن.«

»تونسته ن دختره رو مجبور کنن حرف بزنه؟«
»نه قربان.«
»چرا نه؟«

»یه مشکلی هست.«
چشلمان هتچ برق زدند. »من مشلکل نمی خوام اِگ. من نتیجه می خوام. 
مجبلورش کلن حرف بزنه. تهدیدش کن. خانواده ش رو تهدید کن. اگه مجبور 

1- Welch
EGG -2؛ مخفف نگهبان جهانی برگزیده

3- Lung Li 4- Taipei
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شدی سگش رو هم تهدید کن.«
»قربلان متأسلفانه بایلد به اطاعتون برسلونم کله برای به حلرف آوردنش، 

چیزی بیشتر از تهدید الزمه.«
»پس شکنجه ش کن!«

»ما فکر نمی کنیم که اون شکنجه رو درک کنه.«
هتلچ مشلت هایش را روی میز کوبیلد. »آخه مگه شلکنجه هم درک کردن 

می خواد؟ این قدر حاشیه نرو ولچ.«
»آخه دختره کروالله. و اوتیسلم1 هلم داره. احتمالش کمه بتونه ارتباط بین 
دردی رو که داریم بهش تحمیل می کنیم و اطاعاتی رو که سعی داریم ازش 
به دست بیاریم، درک کنه. شکنجه حتی ممکنه تأثیر بازدارنده داشته باشه.«

خدمتکار، لیوان نوشیدنی دیگری مقابل هتچ گذاشت که او را آرام کرد. جرعه ای 
نوشید و بعد گفت: »این نابغه ای که ما گرفتیم، یه بچه ی کروالل و اوتیسمیه؟« 

»بله قربان. اون یه عقل کِل اوتیسمیه.«
هتچ آهسته با سرش تأیید کرد. »یه عقل کل. چه طور از این موضوع اطاع 

نداشتیم؟«
»ما به جز کارهای هوشمندانه ی اون، چیز کمی درباره ش می دونستیم قربان.«
هتچ کمی به این معضل فکر کرد و بعد گفت: »اون رو پیش دانشمندهای 

ما که روی ولتا هستن ببر. اون ها می دونن باهاش چی کار کنن.«
»اون رو با هواپیما ببریم؟«

»نه، ولتا همین االنم روی آبه. بهشون بگو مسیرشون رو تغییر بدن به طرف 
تایوان و یه متخصص اوتیسم هم پیدا کن. یه نفر رو می خوام که بدونه چه طور 

دختره رو به حرف بیاره.«
»بذاریم تحت نظر لونگ لی بمونه؟«

و کامی غیرطبیعی است.  ارتباطی  رفتارهای  اجتماعی که شاخصه اش  روابط  در  اختال رشدی  نوعی   -1
مبتایان به این بیماری پیش از سه سالگی به آن مبتا می شوند و دلیل ابتای آن هنوز مشخص نشده است. 

بخشی از این بیماری توهم داشتن و تفکرات خیالی و غیرواقعی است.
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سلرش را بله نشلانه ی نفلی تلکان داد. »نه فقلط لونگ للی. ملن می خلوام 
عقاب هام شخصًا ازش محافظت کنن.«

»عقاب هاتون؟«
هتچ گفت: »نورانی هام. کوهنتین1 مسئولش بشه.«

»نوجوان ها کجا هستن قربان؟«
»اون ها تو ِبورلی هیلز هسلتن. می خوام تا پس فردا تو تایوان باشلن؛ به جز 

تورستین2 و تارا3. من تو سوهیس به خدماتشون احتیاج پیدا می کنم.«
»بله قربان. چیز دیگه ای هم هست قربان؟«

»تلو این مدتی که منتظر رسلیدن ولتا هسلتی، دللم می خواد همه جای کره 
پخش کنی که دختره دست ماست.«

»به نظر غیرهوشمندانه می آد قربان. ممکنه این حرف به گوش مقاومت برسه.«
هتچ گفت: »اتفاقًا من روی همین حساب می کنم.«

»متوجه نمی شم.«
»اگله اون هلا بدونلن دختره پیش ماسلت، اون ملار، یعنی مایلکل ِوی4 رو 

می فرستن تا نجاتش بده.«
پیشانی ولچ درهم رفت. »شما می خواید ِوی به تایوان بیاد؟«

هتچ روی لیوانش دوال شلد. »بیشلتر از چیزی که بتونی تصورش رو بکنی. 
تو می دونی چه طور یه مار رو بکشلی دیگه، نه؟ گردن زدن. تو سلر اون رو قطع 
می کنی، بعد بدنش می میره. ما وی رو دسلت کم گرفتیم. اون در رأس تماِم 
درگیری هلای الجلن بوده. بدون وی، مقاومتی هم در کار نیسلت.« او لیوانش 
را سلر کشلید و بعد صدایش در حد یک غرش آرام در انتهای گلویش آهسلته 
شد، انگار داشت با خودش صحبت می کرد: »من به اندازه ی کافی از این پسره 

و الکتروکلنش کشیده م. وقتش رسیده که یه چندتایی سر ِبُبریم.«

1- Quentin 2- Torstyn

3- Tara 4- Michael Vey



بخش اول
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بهتریلن دوسلتم اوسلتین لیلز1 بهلم گفلت یلک نفریلن قدیملی چینلی 
هسلت کله می گویلد:

»باشد که آدمی در دورانی به دور از روزمرگی زندگی کند.«2
اسم من مایکل ِوی است و قطعًا دارم در دوران ناآرامی زندگی می کنم. یک 
سال پیش، این حرف واقعیت نداشت. در واقع، زندگی من به هیجان انگیزی 
اوقاتلی بلود کله اوسلتین مقالله ای را از حفلظ می خوانلد. من فقط یک پسلر 
معموللی سلال پایینی بی نلام و نشلان، در دبیرسلتان مریدیلان، در مریدیلاِن 
آیداهلو بلودم. شلهر کوچکی که تنها نکتله ی غیرمعمولی اش، نسلبت گاوها به 
آدم هاست. از اینکه هرگز اسم مریدیان در آیداهو را نشنیده اید، احساس بدی 

نداشته باشید. هیچ کس دیگری هم اسم آن را نشنیده است.
1- Ostin Liss
2- یک نفرین باستانی چینی که در واقع به عنوان دعای خیر استفاده می شود و به این مفهوم است که دوران 

ناآرامی، بیشتر باعث پیشرفت بشر می شود.

1

دورانی به دور از روزمرگی
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ملن بلا ملادرم زندگی می کردم کله صندوق دار یک فروشلگاه ملواد غذایی 
بود. ما در آپارتمان کوچکی با دیوارهای سفید صدفی و فرش زبرِ سبز زندگی 
می کردیم. من هر روز تا مدرسله پیاده می رفتم؛ از زورگوها، مدیر مدرسله، هر 
جلور سلٶال ریاضلی و ورزش های برنامه ریزی شلده دوری می کردم؛ و شلش 
روز از هفت روز هفته را با بهترین )و تنها( دوسلتم اوسلتین، بازی کامپیوتری 
می کردم و دو بار در سال هم، برنامه ی هفتگی کوسه ها را تماشا می کردم. کل 

زندگی ام در همین خاصه می شد.
فکر می کنم تنها چیزی که کمی در مورد من جالب بود، سلندروم تروت1 ام 
بود که واقعًا آن قدر هم جالب نیست، چون من هیچ کدام از کارهای جذابی را 
که بعضی از آدم های مبتا به تروت انجام می دهند، مانند فحش دادن با صدای 
بلند در مألعام یا درآوردن صدای حیوانات، را انجام نمی دهم. من اغلب یا خیلی 
پلک می زنم یا آب دهانم را قورت می دهم. می دانم، خیلی حوصله سربر است.
در حقیقت، اینکه گفتم تروت تنها نکته ی جالب من اسلت، واقعیت ندارد. 
چیزی درباره ی من هسلت که همیشله خیلی جالب بوده اسلت؛ البته اجازه 

ندارم آن را به کسی بگویم. من الکتریکی هستم.
کله همیلن ویژگی مرا به سلمت زندگی جدید و بسلیار جالبلم هدایت کرد. 
برای افرادی که دارند حسلابش را نگه می دارند، این ها لیسلت کارهایی اسلت 

که پارسال انجام دادم:
بلا یلک دسلته از بچه هایلی که ماننلد من قدرت هلای الکتریکلی دارند  ••

دوست شدم.
درون یک سلول زندانی و شکنجه شدم. ••
یک مدرسه ی خصوصی را تعطیل کردم. ••
به پرو پرواز کردم و مادرم را نجات دادم. ••

Tourettes Syndrom -1؛ سندروم تورت متعلق به گروهی از اختاالتی است که نارسایی عصبی ل روانی 
خوانده می شوند؛ یعنی اینکه مغز آن طوری که باید، کار نمی کند.
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به تخت بسته شدم و تقریبًا خوراک موش ها شدم. ••
یک نیروگاه بزرگ برق را منفجر کردم. ••
در لیست خافکاران درجه یک پرو قرار گرفتم. ••
در جنلگل توسلط هلی کوپترهایی که شلعله  افکن داشلتند تحت تعقیب  ••

قرار گرفتم.
در جنگل های آمازون با قبیله ی آماکارا زندگی کردم. ••
بله ارتلش پلرو حمله کردم و دوسلتانم را، پیش از اینکله به جرم اعمال  ••

تروریستی اعدام شوند، نجات دادم.
آمپلر، ابلر کشلتی یک میلیلارد دالری را پیش از اینکه الجلن بتواند کل  ••

کشور تووالو )که مثل مریدیاِن آیداهو، هرگز اسمش را نشنیده اید( را تسخیر 
کند و مردمش را به بردگی بگیرد، منفجر کردم.

در حال حاضر ما داریم آماده می شویم که به تایوان پرواز کنیم تا یک دختر 
نه سلاله ی چینی را از دسلت ارتش تایوان و گروهی از َاَبر-نینجاهای الجن، به 

نام لونگ لی، نجات بدهیم.
یک حسی به من می گوید اوضاع قرار است خیلی خیلی جالب تر بشود.
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»مایکل بیدار شو. داری خواب می بینی.« 
چشمانم را باز کردم و تایلور1 را دیدم که رویم خم شده بود. »چیزی نیست، 

فقط داشتی خواب می دیدی.«
چشمانم را مالیدم و بعد آهسته در جایم نشستم. »ما کجاییم؟«

»هنوز توی َونیم.«
نفس عمیقی کشیدم و بعد آهسته آن را بیرون دادم. سمت راست دهانم 

داشت شدیدًا تیک می زد. »یه کابوس دیگه دیدم.«
»می دونم. دیدمش.«

»تو کابوسم رو دیدی؟«
تایللور بلا سلرش تأییلد کلرد: »آره وحشلتناک بلود. ایلن دفعله ملن هلم 

تلوش بلودم.«

1- Taylor

2

مزرعه
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از زمانلی کله آمپلر را منفجر کلرده بودیم، داهمًا کابوِس انفجار و غرق شلدن 
کشلتی را می دیلدم. مردملی را می دیلدم کله روی کشلتی گیلر افتاده انلد و 
جیغ کشلان، تاش می کنند فرار کنند و درنهایت غرق می شلوند؛ ولی به تازگی 
این مردم تبدیل به افرادی شده بودند که آن ها را می شناختم، مانند مادرم یا 

اوستین. این بار تایلور را دیدم.
گفتم: »وحشتناک بود.«

تایللور دسلتش را روی شلانه ام گذاشلت. »کاش می دونسلتم چه طلور این 
کابوس ها رو ازت دور کنم. من حتی سعی هم کردم.«
گفتم: »شاید برای همین هم خودت توش بودی.«

ملا پیلش از طللوع، پرو را تلرک و حدودًا هفت سلاعت پرواز کلرده بودیم. 
سلرانجام در یلک جلاده ی خاکلی در وسلط ناکجاآباد فلرود آمدیلم. وقتی از 
هواپیملا پیلاده شلدیم، دو مرد بلا کت و شللوار و عینک آفتابی هلای تیره آنجا 
بودنلد، کله به جلز اینکله به ملا بگویند سلوار ون بشلویم، چیز زیلادی نگفتند. 
حلاال بیشلتر از یلک سلاعت بلود کله داشلتیم روی هملان جلاده ی خاکلی 
حرکلت می کردیلم و منظلره ی بی انتهایلی از چمنزار، کاکتوس، درختان سلرو 
و جاشلوا کله هلر از گاهی بلا حصارهای خلاردار قطع می شلد، مقابلملان بود. 
از پنجلره بله بیلرون خیلره شلدم و چشلم هایم را در مقابلل آفتلاب بعدازظهر 

باریلک کلردم. گفتم: »فکلر می کنلی کجاییم؟«
تایلور گفت: »می دونی. همه ش یه چیز تکرار شده. حس می کنم تو یکی از 

اون کارتون ها هستیم که یه پشت صحنه همه ش داره تکرار می شه.«
ابیگیل1 به روبه رو اشاره کرد و گفت: »ببینین، گاوها. صد تا هستن.«

همله بیلرون را تماشلا کردند تا گله ی بزرگی از گاوهلا را ببینند که در منطقه 
پخش شده بود.

اوسلتین گفلت: »در واقع اون ها گاوهلای برانگوس هسلتن. ترکیبی از نژاد 

1- Abigail
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گاوهای براهمان هندی و نژاد گاوهای آنگوس اسلکاتلندی محسلوب می شن 
که در پی تحقیقات پیوندی که تو جانرت، لوهیزیانا در سلال 1932 انجام شلد، 

به وجود اومدن.« 
جک پرسید: »اوستین گفت اون حیوون ها چی هستن؟«

ابیگیل گفت: »گاو.«
مک کینا1 پرسید: »کی می رسیم اونجا؟«

ِتسلا2 گفت: »اونجا کجا هسلت؟ چرا اون ها باید این قدر همه چیز رو مخفی 
نگه دارن؟ ما که الجن نیستیم.«

مردی که در صندلی کنار راننده نشسته بود گفت: »لطفًا این کلمه رو به زبون 
نیارین.« از زمانی که راه افتاده بودیم این اولین باری بود که صحبت می کرد.

تسا گفت: »چی رو... الجن؟« و از قصد کلمه را به زبان آورد.
مرد گفت: »آدم هیچ وقت نمی دونه کی ممکنه به حرف هاش گوش بده.«

تسلا ُغرُغرکنلان گفلت: »اگله کسلی بله حرف های ما گلوش بلده، از مالت 
می میره.«

گفتم: »بهتره که ندونیم کجا هسلتیم. شلاید دسلتگیر شدیم و اون ها برای 
اطاعات شکنجه مون کردن.«

تسلا گفت: »تو خیلی با ظرافت از کلمات اسلتفاده می کنی وی. االن خیلی 
حالم بهتر شد.« بعد از راننده پرسید: »نرسیدیم؟«

راننلده بلدون اینکله بله عقلب نلگاه کنلد گفلت: »چرا خانلم. ایلن مزرعه ی 
تکه ای-از-زمان است.«

تایلور پرسید: »ما داریم می ریم به یه مزرعه؟«
راننده گفت: »بله خانم.«

گفتم: »مزرعه منطقی به نظر می آد. اون جوری حریم خصوصی خودشون و 

1- MacKenna
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