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به: ----------------

باتوجه  به مدارکی که ارائه گردید، کمیتـه ی بازبینی اجازه ی اجرای فوری عملیات خرگوش برفی را صادر 
کرده است. دانش آموزان آکادمی جاسوسـی ------------ و ------------------ برای این عملیات تأیید شده اند و 

درصورت لزوم می توانید مأموران دیگری را هم فعال کنید.
اما کمیته مایل اسـت لزوم استفاده از چنین مأموران جوانی برای چنین مأموریت خطیری روشن شود. تنها 
لزوم -------------- )و شکسـت تأسـف بار عملیات های قبلی مان برای این کار( باعث شده ما اجازه ی این کار را 
بدهیم. اگر این مأموران جوان توانایی اجرای عملیات را نداشـته باشـند )اگر به دلیل بی تجربگی شان شکست 
بخورند(، مسـئولیت این شکست مستقیماً با شما خواهد بود. سیا هرگونه آگاهی از --------------- یا ------------ 

را رد می کند تا محرمانه   ماندن --------------- را حفظ کند.
پرونـده ی الحاقی حـاوی بلیت های هواپیما، مجوز اسـکی و فرم هایی برای بازپرداخت هزینه هاسـت.   

امیدواریم در مأموریتتان موفق باشید و خداوند کشورمان را حفظ  کند.
---------------

مدیر عملیات های سیا
پی نوشـت: در ---------------- رستورانی به نام هانسل و گرتل1 هست که فوندوی2 خوشمزه ای دارد. سری 

به آنجا بزن.
این سند را بالفاصله بعد از خواندن نابود کن.

1- Hänsel ünd Grëtel
2- نوعی غذای سوئیسی.





فعال سازی  11

سرسرای بوشنل1
آکادمی جاسوسی سیا

واشنگتن2 دی سی
6 دسامبر

11:30 صبح

دسـتور احضـار بـه دفتـر مدیـر، سـرِ کالس بقـای شـخصی پیشـرفته ام 
)ب.ش.پ.( اعالم شـد. در حالت عادی از بهانه ای برای خروج از ب.ش.پ. 
اسـتقبال می کـردم، چـون در ایـن درس از همـه ضعیف تـر بودم. بـا اینکه در 
زندگی واقعی  اسـتعداد زیادی در بقای شـخصی داشـتم، مرتب از این درس 
نمـره ی C می گرفتـم. در یازده ماه گذشـته، دشـمنانم مرا ربـوده بودند، به من 
تیراندازی کرده بودند، مرا در اتاقی بمب گذاری شده زندانی کرده بودند و حتی 
سـعی کرده بودند با موشـک منفجرم کنند... از همه ی این ها جان سالم به در 

1- Bushnell
2- Washington

1
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برده بودم؛ ولی ظاهرًا معلم هایم در آکادمی جاسوسی سیا چندان تحت تأثیر 
زنده  ماندنـم قـرار نگرفتـه بودنـد. مرتب بـه من نمره هـای افتضـاح می دادند. 
پروفسـور سـایمون1، مربی ب.ش.پ.مان، چند لحظه قبل از احضارم به دفتر 
مدیـر گفـت: »فرارکـردن با توانایـی دفاع از خـود خیلی فرق داره.« پروفسـور 
جورجیا2 سـایمون حدودًا پنجاه سـال داشـت و شبیه خانم هایی بود که مادرم 
بـا آن هـا کارت بازی می کرد؛ ولی مبارز فوق العاده ماهری بود که می توانسـت 
هم زمان سه استاد کاراته را شکست دهد. »تا االن تنها کاری که در عمل انجام 

دادی، فرارکردن بوده.«
جواب دادم: »تا اینجا که به نفعم بوده.«

پروفسـور سـایمون گفت: »شـانس آورده ی.« و بعد با شمشـیر سـامورایی 
بـه مـن حمله کرد. شمشـیرش با وجود قالبی بودن، همچنان ترسـناک بود ـ 
چند سـال پیش که دانش آموزی در کالس قطع عضو شـد، آکادمی اسـتفاده 
از شمشـیرهای واقعـی را ممنوع کرد. تالش کـردم از خودم دفاع کنم؛ ولی به 
بیسـت ثانیه نکشـیده روی زمین ولو شـده بودم و پروفسـور سـایمون باالی 
سـرم ایسـتاده و آماده بود با طحالم شش کباب درست کند. واقعًا خجالت آور 
بـود، چـون این اتفاق جلوی چشـم همه ی هم کالسـی هایم افتاد. ب.ش.پ. 
در سـالن کنفرانـس بزرگـی برگـزار می شـد. هم کالسـی هایم در ردیف هـای 
نیم دایـره ای دورتـادورم نشسـته بودند و مرا تماشـا می کردنـد درحالی که زنی 
بـا چهار برابرِ سـِن من داشـت ضربه فنی ام می کرد. پروفسـور سـایمون اعالم 
کرد: »خجالت آوره. در بهترین حالت نمره ی D می گیری. اینجا کسـی هسـت 
به آقای ریپلی نشون بده یه مأمور واقعی چطوری از خودش دفاع می کنه؟«

کسـی داوطلـب نشـد. هم کالسـی های سـال دومـی مـن احمـق نبودنـد؛ 
هیچ کس دلش نمی خواست آبرویش مثل من برود. شانس آوردند که در آن 

1- Simon
2- Georgia
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لحظه پیامی از دفتر مدیر از بلندگوی مدرسـه پخش شـد و حواس پروفسـور 
سایمون را پرت کرد. در مدرسه ی جاسوسی ده ها روش جدیدتر برای رساندن 
پیغام های ضروری به کالس های درس وجود داشـت؛ ولی مدیرمان بلد نبود 
از هیچ کدام استفاده کند. او درواقع در استفاده از سیستم بلندگو هم استعداد 
چندانی نداشـت. چند ثانیه صدای خش خش آمد و بعد صدای مدیر که زیر 
لـب می گفـت: »هیچ وقت یادم نمی مونه این دسـتگاه مسـخره با کدوم دکمه 
روشـن می شـه. این سیسـتم کوفتی از هموروئیدم هم بیشتر اذیتم می کنه.« 

بعد پرسید: »الو؟ الو؟ روشن شده؟ صدام رو می شنوین؟«
پروفسور سایمون آهی کشید که نشان می داد احترامی که برای مدیر قائل 

بود، از احترامش به من هم کمتر است. »آره، صدات رو می شنویم.«
مدیـر جـواب داد: »خوبه. بنجامین ریپلی االن سـر کالس شماسـت؟ باید 

فورًا در دفترم ببینمش.«
زمزمـه ی »اووووووووه« بچه هـا در کالس پیچید: واکنش همگانی بچه های 
یـک مدرسـه ی راهنمایی به فهمیـدن اینکه دانش آموزی توی دردسـر افتاده. 
پروفسـور سـایمون چشـم غره ی هشـداردهنده ای بـه بچه هـا رفـت و صـدای 
»اوووووه« ها بالفاصله قطع شد. جواب داد: »االن می فرستمش.« بعد به من 

نگاه کرد و گفت: »برو.«
از جـا پریـدم و بـا عجلـه به سـمت در رفتـم. فقـط لحظه ای مکـث کردم تا 
کوله پشتی ام را از روی صندلی ام بردارم. زویی زیبل1، یکی از بهترین دوستانم، 
روی صندلـی کنـاری نشسـته بـود. بـا چشـم های درشـت سـبزرنگش نـگاه 
پرسشگرانه ای به من انداخت. می خواست بداند دلیل احضارشدنم را می دانم 
یا نه. در جواب، شانه باال انداختم. وارن ریوز2، که بغل دستش نشسته بود، به 
این بدبیاری ام پوزخند زد؛ او طرفدار پروپاقرص زویی بود و من را رقیب خود 

1- Zoe Zibbell
2- Warren Reeves
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می دانست، برای همین همیشه مشتاق شکست خوردنم بود. جلوی پروفسور 
سـایمون تظاهـر کردم بـرای رفتن عجلـه دارم و بعد به محـض بیرون رفتن از 
کالس قدم هایم را آهسته کردم. عجله ای برای رسیدن به دفتر مدیر نداشتم.

تابه حال چهار بار به دفتر مدیر احضار شده و همیشه خبر بدی شنیده بودم: 
مدیر مرا به سلول انفرادی فرستاده بود، از تحصیل معلق کرده بود، اطالع داده 
بود که برنامه هایم برای تعطیالت تابستانی به خاطر آموزش اجباری در طبیعت 
بکر و دسـت نخورده لغو شـده... و مرا از مدرسه اخراج کرده بود ـ البته مجددًا 
اسـتخدام شـده بودم. برای همین داشـتم وقت تلف می کردم. برایم سـؤال 
بـود کـه این دفعه چه دردسـری انتظارم را می کشـد. از سـالن بوشـنل بیرون 
آمدم و برای رسـیدن به سـاختمان اداری نیتان ِهیل1 وارد محوطه ی هاموند2 
شـدم. یک هفته از جشـن شکرگزاری می گذشـت. پاییز خنک و زیبایی را در 
واشنگتن دی سی پشت سر گذاشته بودیم؛ ولی زمستان با سرمای شدیدی از 
راه رسـیده بود. بادهای سـرد برگ درختان را پایین می ریخت و الیه ای از برف 

یخ زده زمین را پوشانده بود.
درحالی کـه آهسـته در محوطـه پیش می رفتم، گوشـی ام لرزید. پیامکی از 
اریـکا3 هِیـل بـود: »این قدر دست دسـت نکـن و زودتر بیـا اینجـا. منتظرتیم.« 
نگاهی به سـاختمان گوتیک4 ِهیل انداختم. برایم سـؤال بود که اریکا داشـت 
تماشـایم می کـرد یـا فقط با شـناختش از مـن حدس مـی زد دارم وقت تلف 

می کنم. هر دو احتمال وجود داشت.
اریـکا دانش آموز سـال چهـارم بود؛ ولـی بهترین جاسـوِس درحال آموزش 
مدرسـه بـه حسـاب می آمد. یک قـدم از بقیه ی ما جلوتر بـود؛ چون چیزهای 
زیادی را به ارث برده بود. همین سـاختمانی که به سـمتش می رفتم به اسـم 
خانـواده ی او نام گـذاری شـده بود. اجـدادش همگی برای آمریکا جاسوسـی 

1- Nathan Hale 2- Hammond 3- Erica
4- از سبک ها و دوره های تاریخی معماری که قوس نوک تیز از ویژگی هایش است.
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می کردنـد و شـجره نامه اش بـه شـخص نیتـان ِهیـل می رسـید... و از زمـان 
به دنیاآمدنش، پدربزرگش سـایرس1 همه ی فوت  وفن های حرفه ی خانوادگی 
را یـادش داده بـود. آن موقعی که من داشـتم جفت کـردن آجرهای لِگو را یاد 
می گرفتم، او داشـت سـرهم کردن مسلسـل های نیمه خودکار را یاد می گرفت. 

آن هم با چشم های  بسته.
قدم هایم را تندتر کردم و باعجله به سـمت سـاختمان ِهیل رفتم. اگر اریکا 
در دفتـر مدیـر منتظـرم بـود، احتمـااًل به دردسـر نیفتاده بـودم. تازه، مشـتاق 
بـودم ببینمـش. مـن ارادت خاصـی به اریکا ِهیـل داشـتم. او باهوش ترین و 
خطرناک تریـن دختـری بود که در زندگی ام دیده بودم. می دانسـتم اریکا دل 
خوشـی از مـن نـدارد؛ ولـی همین که بـا هم دوسـت بودیم برایم بسـیار مهم 
بـود. اریـکا به هم کالسـی ها ـ و اسـتادانش ـ کامـاًل بی تفاوت بود، انـگار بقیه 
برایش فرقی با سـنگ نداشـتند. آن هم نه سنگ های زیبا و خاکستری؛ بلکه 
سـنگریزه. با اینکه لحن پیامکش سـرد و خشـک بود، پیامک از طرف او بود 
ـ  اریـکا همین قـدر ارتباط را با بقیه  ی افراد نداشـت. دانش آموزان بسـیاری در 
مدرسـه حاضر بودند به ازای پیامک گرفتن از اریکا ِهیل آدم بکشـند. با عجله 
وارد سـاختمان ِهیـل شـدم، پله هـا را دو تـا یکی باال رفتم و بـه طبقه ی پنجم 
رسیدم. نگهبانان مستقر در آنجا با عجله اشاره کردند که وارد منطقه ی ممنوعه 

شوم. یکی شان گفت: »بیا تو آقای ریپلی. منتظرت بودیم.«
ایسـتادم و دسـت ها و پاهایم را برای بازرسـی بدنی همیشـگی باز کردم؛ 
ولی نگهبان دوم سـرش را تکان داد. »نیازی به این کار نیسـت. می خوان فورًا 

ببیننت.« در را نشانم داد.
این در با در همیشگی دفتر مدیر فرق داشت. تکه کاغذی روی آن چسبیده 
بود که رویش نوشته بود »مدییر«. باتوجه  به غلط امالیی اش حدس زدم خود 

مدیر آن را نوشته باشد.

1- Cyrus
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مدیر احتمااًل در کل جامعه ی اطالعات جاسوسی آمریکا از پایین ترین میزان 
هوش و ذکاوت برخوردار بود. ما معلم های خوب بسیاری در مدرسه داشتیم که 
اکثرشان در طول فعالیت حرفه ای شان جاسوس های خوبی بودند؛ ولی مدیر، 
جاسـوس وحشـتناکی بود. در همه ی مأموریت ها شکسـت خورده بود. ترجیح 
می دادنـد چیـزی به بقیه یـاد ندهد، برای همین او را مدیر کرده بودند. بیشـتر 
کارهای اداری ای را انجام می داد که کس دیگری حوصله شان را نداشت. مدیر 
در دفتر همیشـگی اش نبود؛ چون من با شـلیک خمپاره آن را به هوا فرسـتاده 
بـودم؛ البتـه تصادفی. خرابی  شـدید بود و چـون دولت باید تعمیـرات را انجام 
می داد، خیلی طولش داده بود. تاریخ رسـمی بازسـازی اش سه سال دیگر بود؛ 
ولی حتی این احتمال هم خوش بینانه محسوب می شد؛ خوابگاه من از پیش 
از سـقوط دیوار برلین1 در نوبت تعویض سیسـتم فاضالب بود. تا زمان بازسازی 

دفتر، مدیر را به انتهای راهرو منتقل کرده بودند. داخل یک صندوق خانه.
صندوق خانـه ی کم وبیـش بزرگـی بود؛ ولی در هر صـورت صندوق خانه بود. 
باتوجه  به بوی تند آمونیاک، حدس زدم تا همین اواخر برای نگهداری وسایل 
شست و شو استفاده می شده. آقای مدیر به  جای میزی بزرگ و باابهت، میزی 
با پایه های تاشو داشت. روی صندلی تاشوی غیژغیژویی نشسته بود و از زیر 
بی ریخت ترین کاله گیس دنیا به من چشـم غره می رفت. کاله گیسـش شـبیه 
راکونی بود که روی سرش مرده و بعد کامیونی از روی آن رد شده بود. اتاقک با 
حضور من و مدیر هم به اندازه ی  کافی شلوغ می شد؛ ولی سه نفر دیگر هم به زور 
خود را در آن جا کرده و منتظر من بودند. همگی نام خانوادگی ِهیل را داشتند. 
اریکا کنار پدرش، الکسـاندر2، و پدربزرگش، سـایرس، ایسـتاده بود. الکساندر 
ِهیل با اینکه شـارالتانی تمام عیار بود، سـال ها در مقام جاسـوس مورداحترام 
بقیه قرار داشت. آژانس باالخره از کارش سر درآورده و اخراجش کرده بود؛ ولی 

1- Berlin
2- Alexander
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الکسـاندر موفق شـده بود در مأموریتی غیرمجاز مهارتش را ثابت کند و دوباره 
اسـتخدام شـود. حاال مثل قبل خوش تیپ و خوش پوش بود و کت و شـلوار و 
جلیقه ی دسـت دوزی با دسـتمال جیبی مرتب و کراوات شیک به تن داشت.

سـایرس ِهیل هم، با اینکه هفتاد سـال داشـت، جاسوس تمام عیاری بود؛ 
یکی از بهترین جاسـوس های سـیا. بازنشسته شـده بود؛ ولی به تازگی دوباره 
فعالیت را از سـر گرفته بود. سـایرس کت و شلوارهای شیک نمی پوشید، چون 
معتقـد بـود بـه درد کارکـردن نمی خورند. به  جـای  آن، گرمکـن و کتانی به تن 
داشـت و کیـف کمری بسـته بـود، انگار می خواسـت در مرکز خریـد قدم بزند 
تا ورزشـی کرده باشـد. اریکا هم لباس سـرتاپا سـیاه همیشـگی اش را به تن 
داشـت، کمربند جیب دارش را به کمر بسـته بود و مثل همیشـه بی حوصله به 
نظر می رسـید. وقتی وارد شـدم، حتی به من نگاه نکرد. »لطف کردی باالخره 

به ما ملحق شدی.«
»ببخشـید منتظرتون گذاشتم.« متوجه شدم صندوق خانه پنجره ندارد. این 
یعنـی اریـکا وقت تلف کـردن مرا ندیده بود. فقط می دانسـت این کار را خواهم 

کرد.
الکساندر با خوشحالی گفت: »اشکال نداره بنجامین. من هم تازه رسیده م.«
سایرس با لحن سرزنش آمیزی گفت: »این که افتخار کردن نداره. قرار بود 

نیم ساعت پیش اینجا باشی.«
الکسـاندر، مثـل همـه ی دفعاتی که پدرش سرزنشـش می کـرد، چهره در 
هم کشـید و بعد سـعی کرد ظاهرش را حفظ کند. »داشـتم مقدمات مهم این 

مأموریت رو آماده می کردم.«
پرسـیدم: »کـدوم مأموریـت؟« در فضای تنـگ صندوق خانه جـا نبود تکان 

بخوری! »اینجا چه خبره؟«
الکساندر هیجان زده اعالم کرد: »قراره فعال شی!« قیافه ی سایرس در هم 

رفت، انگار الکساندر چیزی گفته بود که نباید می گفت. 
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»چی؟« مدیر، که ظاهرًا از این ماجرا خبر نداشت، بهت زده بلند شد. »دارین 
این چلغوز رو فعال می کنین؟ برای یه مأموریت واقعی؟«

سـایرس پرسـید: »منطقی نیسـت برای یه مأموریت قالبی فعالش کنیم، 
درسته؟«

مدیر با لحن بچگانه ای گفت: »خب، نمی تونه بره! دفترم رو فرستاده هوا.«
سایرس نفسش را آهسته بیرون داد و سعی کرد صبور باشد. »صد بار بهت 
گفتم، این فقط کار بن نبود. نقشه  ای بود تا دشمنامون تو اسپایدر باور کنن بن 

واقعًا اخراج شده و استخدامش کنن...«
مدیر بی توجه به حرف های منطقی سایرس اعتراض کرد: »نزدیک بود من 
رو بکشـه. همین که قبول کردم دوباره دانش آموز اینجا بشـه به اندازه ی کافی 

بد هست...«
الکساندر گفت: »واقعًا به خنثی کردن نقشه های اسپایدر کمک کرد.«

مدیر به حرفش ادامه داد. »... حاال می  خواین دوباره بفرستینش مأموریت؟ 
هنوز یه سال نشده اومده این مدرسه! صالحیت مأموریت میدانی رو نداره!«

سایرس گفت: »داره. این رو ثابت کرده.«
مدیر گفت: »ولی...«

سایرس حرفش را قطع کرد. »مهم نیست تو با این کار موافقی یا نه. چون 
رئیس سیا با من هم عقیده ست. و اون کسیه که اجازه ی مأموریت ها رو می ده، 
نه تو. تنها دلیل اینکه این جلسـه رو گذاشـتیم اینه که وقتی دانش آموزها رو 

می فرستن مأموریت میدانی، تو باید رسمًا در جریان قرار بگیری.«
اگر در دفتر جایی برای نشسـتن وجود داشـت، حتمًا می نشسـتم. شنیدن 
اینکه سیا می خواست فعالم کند به اندازه ی کافی تعجب آور بود؛ ولی دفاع کردن 
سایرس از من عقل از سرم پراند. سایرس به راحتی از کسی تعریف نمی کرد. 
درواقع، حاضر بودم شرط ببندم هرگز در عمرش از الکساندر تعریف نکرده بود.
مدیر دوباره روی صندلی  تاشـویش نشسـت و بدتر از قبل به من چشم غره 
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رفت. نگاهم را از او دزدیدم و به اریکا نگاه کردم. »تو هم قراره فعال شی؟«
اریـکا ابرویـش را بـاال برد؛ ولی جوابـی نداد. توضیـح دادم: »خب، هر چی 
باشـه اومده ی اینجـا و پدربزرگت گفت “دانش آموزها” قراره فعال شـن. پس 

فقط من نیستم...«
الکساندر دستی به پشتم زد و گفت: »قدرت تجزیه و تحلیلت مثل همیشه 
عالیـه! حـق با توئه. اریکا هم تو ایـن مأموریت همراهت میاد. من و پدرم هم 

همین طور.«
حالـت چهـره ی اریـکا تغییری نکـرد. نمی دانسـتم از این اتفاق خوشـحال 
اسـت یـا نه. قیافه اش با کسـی که شـنیده بود باید دندانش را پـر کند، فرقی 
نداشـت. ولـی من خوشـحال بـودم. فراتر از خوشـحال؛ فکر اینکه بـا اریکا به 
مأموریت بروم برایم هیجان انگیز بود. اول اینکه بیش از هر کسی به او اعتماد 
داشـتم؛ دوم اینکـه بهانه ای می شـد تا وقت بیشـتری را با هـم بگذرانیم. باید 
بهانه هـای زیـادی برای دیدن اریکا می ذاشـتم، چون هر دو به یک مدرسـه ی 
شـبانه روزی فوق محرمانه می رفتیم، ولی اریکا مانند قطب شـمال سـرد و دور 
از دسـترس بـود. درحالی کـه بقیـه ی بچه ها سـرِ بازی های »بیـرق را بگیر« یا 
تماشـای فیلم هـای جیمز باند1 با هم دوسـت می شـدند، اریـکا از همه دوری 
می کرد. من صمیمی ترین دوسـتش در مدرسـه بودم؛ ولی اهمیتی نداشـت. 
چند ماه پیش، در پایان آخرین مأموریتمان که کم مانده بود موشک دخلمان 
را بیاورد، اریکا تحت تأثیر داروهای مسـکن حرف های دوسـتانه  ای به من زده 
بـود؛ ولـی بعد از آن طوری رفتار کرده بود که انـگار اصاًل اتفاقی نیفتاده. گاهی 
چنـد هفتـه حتی نگاهـم نمی کرد. برای همین از اینکـه بهانه ای برای همراهِی 
او داشتم، خوشحال بودم؛ حتی اگر زندگی ام در خطر بود. تا جایی که به من 

مربوط می شد، به ریسکش می ارزید. پرسیدم: »مأموریت چیه؟«

1- James Bond
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سایرس پاکت مانیل1 مهر و موم شده ای را از جیب ژاکت گرم کنش درآورد 
و بـه مـن داد. برچسـب »عملیات خرگـوش برفی« و مهـر »محرمانه« روی آن 
خورده بود. قلبم در سـینه  لرزید. دریافت یک پاکت مانیل واقعی با برچسـب 
»محرمانه« در مدرسـه ی جاسوسی مثل این بود که در مدرسه ی عادی شاگرد 
ممتاز کل مدرسـه شـوی. مهر پاکت را باز کردم و چند عکس داخلش دیدم. 
عکس هـا خیلـی تار بود، انـگار از فاصله ی دور با دوربین دورُبرد انداخته شـده 
بـود. اولـی عکس مردی چینی با موی کوتاه و عینک آفتابی بود. سـایرس به 

من گفت: »این لئو َشنگه2، یکی از پولدارترین مردهای چین. میلیاردره.«
پرسیدم: »چی کاره ست؟«

سـایرس اعتـراف کـرد: »نمی دونیـم. راسـتش تقریبـًا هیچـی دربـاره ش 
نمی دونیم: کجا بزرگ شـده، چقدر تحصیـالت داره، مالک چه چیزهاییه. پنج 

سال پیش یهویی سروکله ش با یه عالمه پول پیدا شد.«
اریـکا جلوتـر آمـد تا نگاهی بـه عکس ها بینـدازد. مثل همیشـه بوی یاس 
وحشی و باروت می داد. طوری به عکس ها خیره شد که انگار قباًل آن ها را ندیده 
و ایـن خیلی عجیب بـود. اریکا معمواًل همه چیز را قبل از من می فهمید. برایم 
سـؤال بود که چرا سـایرس تابه حال عکس ها را نشانش نداده. سایرس ادامه 
داد: »هر کسـی که سـوابقش در دسترس نیسـت و این قدر پولداره، مشکوکه. 
برای همین سـیا سـعی کرده درباره ش تحقیق کنه؛ ولی مرموزترین آدمیه که 
تا حاال دیده یم. نفوذ به دم و دسـتگاهش تقریبًا غیرممکنه. خیلی منزویه و با 
افـراد انگشت شـماری مراوده داره که همه شـون کلی محافـظ دارن. االن چند 
سـاله سـعی داریـم جاسوسـی رو بهش نزدیک کنیـم؛ ولی موفق نشـده یم.«
اریـکا پرسـید: »چـرا؟« از زمـان ورودم بـه اتـاق دومین باری بـود که حرف 

می زد. »اگه یه خالف کار چینیه، مشکِل چینه، نه؟«

1- پاکت ضخیم و زردرنگی که از الیاف موز فیلیپینی درست می شود.
2- Leo Shang


