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 . تواند داشته باشد می برای داشیل، بهترین پسری که آدم
 .گ .ا

 

 

 برای مینو جان شریفی

 )کنه! ، فرقی نمیقاتل سریالی یا)خودت گفتی جاسوس 
いいお友達でいてくれてありがとう。

 م.ر.

 

به یاد سوزان، همسر شگفت انگیز، فو العاده و نازنینم.

. ا.

برای مینو جان شریفی

( ودت گفتی جاسو یا قات سریالی، فرقی نمی کنه )

م.ر.





27 مارس 2017
به: ـ ـ ـ ـ ـ، مأمور اِمِریتوس1، آژانس اطالعات مرکزی

موضوع: زندانی 62615 ملقب به ـ ـ ـ ـ ـ 
همان طـور که قطعاً می دانید، تالش های ما در یک ماه گذشـته برای اسـتخراج اطالعـات از ـ ـ ـ ـ ـ ـ درباره ی 
اسپایدر2 رضایت بخش نبوده است. شـک ندارم که ـ ـ ـ ـ ـ ـ بیشتر از آنچه نشان می دهد اطالعات دارد، اما به طور 
حیرت انگیزی موفق بوده در ارائه ی آن خـودداری کند. )یک بار هم که اطالعات ارائه کرد، اطالعاتش دروغ از 
آب درآمد و موجب حمله ی تأسـف انگیز سیا3 به مجمع پیشاهنگان شد.( ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ به طور حیرت انگیزی در برابر 
روش های ترغیبی ما مقاومت نشـان داده، اگرچه راه های دیگری هم هسـت که دوست دارم امتحان کنم، همگی 
طبق پیمان ژنو4 غیرقانونی اند. بعد از انتقاد مطبوعات از حمله به مجمع پیشاهنگان، آخرین چیزی که سیا الزم 

دارد یک شکایت دیگر است. 
به همین دلیل نسبت به تغییر رفتاری که ـ ـ ـ ـ ـ ـ امروز صبح نشان داد خوشبینم. اگرچه من هم مثل شما نسبت 
به زندانی سوءظن دارم، ولی دندان های اسب پیشکشی را نمی شمارم. کسب هر گونه اطالعاتی درباره ی اسپایدر 
برای شـما و تیمتان اولویت دارد. اسـپایدر بدون شک دارد توطئه ی شـیطانی دیگری را برنامه ریزی می کند و 
آن ها تا جایی در آژانس نفوذ کرده اند که تقریباً به هیچ کس نمی توان اعتماد کرد. متأسفانه در حال حاضر ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

بهترین سرنخی است که ما برای نابودی دائمی آن ها داریم. 
پس با این بچه معامله کنید. هر چه می خواهد به او بدهید )یا حداقل بگذارید این طوری تصور کند(. 

و اگر می گوید فقط با ـ ـ ـ صحبت می کند، بگذارید با ـ ـ ـ ـ صحبت کند. 
راستی، از این که دکتر رِیکر5 را توصیه کردید ممنونم. میخچه ی پایم را خوِب خوب کرد. 

دوستدار شما
ـ ـ ـ 

مدیر کسب اطالعات 
این یادداشت را پس از خواندن نابود کنید. 

- meritus 2- SP
3- C A 4- Gene a
5- a er





وب  ۱۱ شهروند 

واشنگتن دی سی۱
یابان های اطرا آکادمی جاسوسی

۲۸ مار
۳ بعدازظهر

» »یکی جلوش رو بگیره
اندم و از روی شـانه به عقـب نگاه کردم.  بـا شـنیدن این فریاد، سـر چر
یلی قدبلندی که بازوهای اندازه ی طالبی بود  ازه آن طر تر، مرد  پن م
ال پلنگی به دسـت داشـت، بدوبدو توی پیـاده رو جلو می آمد.  و یـک کی 

پشت سرش پیرزنی روی زمین ولو شده بود. 
اولین واکنشم این بود که فکر کردم امتحان است. 

ه ی سیزده  ساله ی عادی به  شـاید این واکن درسـتی برای یک پسـرب
ه ی سـیزده  سـاله ی عادی نبودم.  ب من یک پسـرب ر نمی رسـید، ولی  ن
جاسـو آموزش دیـده ی آکادمـی جاسوسـی فـو  محرمانه ی سـیا بودم و 

- ashin ton C

1

وب شهروند 



۱۲ مدرسه جاسوسی ۶

مدرسـه ی ما عادت داشت برای بررسـی عملکرد دان آموزان، موقعیت های 
تگی برایشـان ترتیـب دهد. این چیزهـای غافلگیرکننده زیاد  راری سـا اض
، حتی قب از این که صبحانه ام را بخورم، مجبور  اتفا می افتاد. سه روز پی
ودم را از حمله ی نینجاها نجات دهم.  ی کنم و  ن شدم یک بمب قالبی را 
ولی این آزمون های ناگهانی به ندرت بیرون از مدرسـه صورت می گرفت و 
رناکی م تروریسـت ها یا تبهکارها وس بود،  معمو پای جنایتکارهای 

ن نبودم.  م نه زورگیرهای عادی، ولی از این یکی زیاد م
» دا یکی کمک کنه پیرزن فریاد زد: »تو رو 

با این که پیاده رو پر از آدم بود، کسی سعی نکرد جلوی دزد را بگیرد. این تا 
حدودی قاب در بود، چون دزد به یک دیوار آجری شباهت داشت و به 
می ، بدجن باشـد. هر کسـی را که اتفاقی سـر  ر ز می آمد م یک 
راهـ قرار می گرفـت، نق زمین می کرد؛ برای همین مردم تندتند برای 
واستی جلوی را بگیری، توی دردسر می افتادی.  راه باز می کردند. اگر می 

ازه از من فاصله داشت.  حا به اندازه ی سه تا م
ر او چیست.  ۱ نگاه کردم تا ببینم ن به اریکا ِهی

ر  اریـکا دو سـال زودتـر از مـن آمـده بود مدرسـه ی جاسوسـی و از هر ن
ر  کاردرسـت ترین دان آموز مدرسه به حساب می آمد. در واق احتما از اک
۲ بـود و چیزهای  معلم هایمـان هـم کاردرسـت تر بـود. از نـوادگان نِیتـان ِهی
مور مخفی  انوادگی  اش هم کلی م زیادی از او به ار برده بود؛ شجره نامه ی 
داشـت. از وقتی به اندازه ی کافی بزر شـده بود تا از چما اسـتفاده کند، 
ودش هم بعید  وی های یاد گرفته بود. ضمنا از  فوت وفن کار را از قوم و

نبود که یک حمله ی مخفیانه ی ناگهانی برایم ترتیب داده باشد. 
بـا هـم از مدرسـه بیـرون آمـده بودیـم، چـون اریـکا داشـت در زمینـه ی 

- rica ale
2- athan ale 



وب  ۱۳ شهروند 

تکنیک هـای بقـای پیشـرفته، بـه من آمـوزش فو العـاده می داد. مـن تازه 
اطر یک سـری شرای  راندم، ولی به  داشـتم سـال دومم را در آکادمی می گ
غیرعادی موف شـده بودم چهار بار نقشـه های اسـپایدر، دشـمن اصلی مان، 
ی کنم. اسـپایدر یک سـازمان مخفی بود که در ازای دریافت دسـتمزد،  ن را 
اطر  ه می چید و جاسـو های به   برای ایجاد آشـوب و هرج ومرج توط
ی کردن نقشه هایشـان از دسـت من ناراحت شـده بودند. حا هم کمر به  ن

قتلم بسته بودند. 
ـودش را با شـرای غیرعادی وفـ دهد. طب  سـفانه سـیا بلـد نبود  مت
قوانین مدرسـه، مِن دان آموز سـال دومی اجازه نداشتم غیر از کال بقای 
زم  شـخصی ۲۰۲ در دیگـری بردارم، با این که واقعا آموزش پیشـرفته تر 
اشته بود و بدون اجازه، توی وقت آزاد  داشتم. برای همین اریکا پا پی گ

ودش، بهم آموزش می داد. 
یابان داشـت به ما نزدیک می شـد،  الفـکاری که تـوی  حـا بـا دیـدن 
سـرش را تـکان مـی داد. تـکان مختصـر و تقریبا نامحسوسـی بـود، ولی هر 

دویمان معنی اش را می دانستیم: 
ال واقعی بود.  ۱. این امتحان نبود. یک 

الت می کردم.  ۲. نباید د
مـور مخفی بودن، مخفی  نگه داشـتن بـود. اگر لو  بزر تریـن مشـک م
می رفتی، راه برگشـتی وجود نداشـت. حتی پدر و مادرم هم نمی دانسـتند من 
ودش  دان آموز مدرسـه ی جاسوسـی ام. در واق وجود مدرسه ی جاسوسی 
یابان آن طر تر پشت دیوار سنگی بزرگی پنهان  یک راز بود (یک مدرسه  چند 

ترانه و پسرانه ی سنت اسمیتن۱ است).  بود و ادعا می کرد آکادمی علوم د
اریـکا اسـتعداد زیـادی در هنرهای رزمی داشـت. می توانسـت توی مدت 
ر مردم بند کفششـان را می بندند، دزد را به زمین بزند، ولی بعد  زمانی که اک

- St. Smithen
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ور  توانسـته از  تر شـانزده سـاله ای م او چ مجبور می شـد توضی دهد د
پ چنین کاری برآید و همه چیز حسابی به هم بریزد. 

لی اش به عنوان جاسو  یال نداشت کاری کند که آینده ی ش اریکا ِهی 
ر بیفتد؛ حتی اگر مجبور می شد اجازه دهد یک آدم عوضی کی پیرزن  به 
واست همین کار را بکنم.  . از من هم می  اره ای را بدزدد و بزند به چا بی

این فق یک ایراد داشت: 
ر نمی رسید.  کار درستی به ن

رین تالشـ  « آ پیرزن ناامیدانه فریاد زد: »همه ی پولم توی اون کیفه
ران را تشوی کند یک کاری برای بکنند.  برای این که رهگ

دزد تقریبا به من رسـیده بود، آن قدر نزدیکم بود که با هم چشم تو چشـم 
شدیم. از نگاه معلوم بود که فق چون نزدیک بودم به فکر افتاده بود 

یابان.  مرا ه دهد توی 
از پ مبارزه با این آدم برنمی آمدم. مهارتم در هنرهای رزمی در حد یک 
دار۱ بود (این دقیقا چیزی اسـت که پروفسور سایمون۲ بعد از   پشـت لو
رین امتحان بقای شـخصی ام گفت)، ولی مهارت های دیگری داشـتم که  آ

وردند.  به درد می 
هنـم محاسـبات  ـوب بـود. می توانسـتم تـوی  یلـی  ـال ریاضـی ام  م
پیشـرفته انجام بدهم، هی وقت شـماره تلفنی یادم نمی رفت و می توانسـتم 
یده ای م مسـیر پرتاب یا نیروهای  توی یک چشـم به هم زدن مفاهیم پی

گرانشی را با دقت نسبی محاسبه کنم. 
عالوه بر آن، داشـتم توجه بیشـتر به محی اطرافم را یاد می گرفتم. این  
بردار می شـد، فرار کردن از  یکـی از نـکات آموزشـی اریکا بود. اگر شسـتت 
حمله ی آدمک های شرور، آسان تر از وقتی بود که غافلگیر می شدی. برای 

یر شوند. ناپ ود را محکم ببندند و کامال نفو کشان لو دارد و می توانند   ۱- گونه ای از  پشت ها که ک 
2- Simon



وب  ۱۵ شهروند 

همین به همه ی کسانی که توی پیاده رو جلوتر از من بودند، توجه کرده و این 
نکته ها را متوجه شده بودم: 

۱. مـرد قوی هیکلـی کـه بـا بولداگـی۱ بـا بنـد قالده ی یـک متر و هشـتاد 
سانتیمتری به سمتم می آمد. 

دار دسر  ۲. پیشخدمتی که کمی جلوتر، سمت راستم، داشت سینی چر
یابانی بیرون می آورد.  را از یک کافه ی 

وردند.  ا می  ۳. سه زن جوان که سر میزی بیرون همان کافه داشتند غ
یه  داشت.  زنی که از همه به من نزدیک تر بود، ساندوی کالب سه 

یلی جم تر از مـن بود، متوجه شـد که من  یلـی  اریـکا کـه حواسـ 
متوجـه ِ همه این ها شـده ام و دوباره سـرش را تکان داد، ایـن بار محکم تر از 

الت کنم.  ورش این بود که واقعا دوست نداشت من د . من قب
الت کردم.  با این حال د

همین طور  که دزد داشت به سمتم می آمد، وانمود کردم دارم از سر راه 
ودم را به میز آن سه زن کوبیدم که لیوان های  کنار می پرم و آن قدر محکم 
آبشـان چپه شـد و ریخت روی دامن هایشـان. تا حواسشان پرت بود، فوری 
تم زیر پایم روی زمین.  دو تکه ژامبون از ساندوی کالب، ک رفتم و اندا
ات سـگی اش، پریـد سـمت ژامبـون و باع شـد بند  اطـر  ، به  بولـدا
قالده اش کشـیده شـود سـر راه دزد. اگر این کار را با سـگ کوچک تری م 
پـودل۲ عروسـکی یا بیشـان فریز۳ کرده بودم، نقشـه ام جـواب نمی داد، ولی 
بولدا قد یک کیسـه بتن سـنگین بود. وقتی پای دزد گرفت به بند قالده، 
ـ لنگـر سـرِ جایـ ماند. سـا پـای دزد گیـر کرد به بنـد، دزد  بولـدا م

ورد و تعادل را از دست داد.  سکندری 

الت سنگین و صورت پرچین وچرو ادهای سگ با ع ۱- یکی از ن
۲- گونه ای از سگ های غیرورزشی و پرسروصدا که برای آموزش حرکات نمایشی مناسب است.

۳- گونه ای سگ کوچک با موهای پرپشت فردار



۱۶ مدرسه جاسوسی ۶

با آرنجم یک سیخونک کوچک و تصادفی به سینی چر دار دسر زدم، فق 
تا حدی که از دست پیشخدمت رها شود و یکراست سر راه دزد قرار بگیرد. 

امه ای بوسـتون۱ زیر  دزد آن قـدر محکـم روی آن فـرود آمد که یک پای 
ود  وزن منفجر شـد و کاسـتارد پاشـید به سـرتاپای چندتا از مشتری ها. 
ورد که کی  دزد با صورت افتاد توی یک تورت۲ شکالتی دوب و آن قدر جا 
از دسـت ول شـد، ولی نیروی فرود آمدن روی سـینی دسـر بیشـتر از 
انیه ای که برای نقشـه کشیدن وقت  ار داشـتم (توی چند  چیزی بود که انت
داشـتم، نتوانسـته بودم همه چیز را محاسـبه کنم). سینی چر دار به سرعت 
راه افتاد توی پیاده رو که شـیب مالیمی به سـمت پایین داشـت؛ سـرپایینی 
رهای بهت زده، دستپاچه از سر راه کنار  هم سـرعت را بیشـتر کرد. رهگ
اطر شـکالت جایی را نمی دید، فهمیـده بود اتفا  پریدنـد، ولـی دزد کـه به  
بدی افتاده و فریادش به هوا بلند شد. سرعت سینی چر دار بیشتر و بیشتر 
یابان و درجا متوق  ورد به شیر آت نشانی  نب  ره  شد تا این که با
اطر هیک بزرگ از اینرسـی۳ زیادی  ود دزد متوق نشـد. به   شـد، اما 
تین  لیز شـده بـود، برای  امه و ژ ـوردار بـود و سـرتاپای هـم بـا کلی  بر

همین از روی سینی پرت شد بیرون و توی هوا به پرواز درآمد. 
یابان آن سـر  تـازه متوجـه چیـزی در اطرافم شـدم که قبال نشـده بودم: 
سیساتی با جلیقه های نارنجی  ت و سـاز بود. چند کارگر ت نب در دسـت سا
عه  تجهیزات بزر  ارت بر پروژه ای بودند که نیازمند سه ق ول ن روشن مش
تمانی بـود. یـک گودال دا جـاده حفر کرده بودند تا بـه لوله ی بزر  سـا
ی گودال تلوتلو  فاضالب دسترسی پیدا کنند؛ لوله را هم باز کرده بودند. دزد با
پی افتاد توی فاضالب. بعد با نفرت و بیزاری فریاد کشید.  ورد و با کله شا

امه یا کرم کاستارد در وس و روک شکالت یه با  ؛ کیکی دو oston -۱
۲- نوعی دسر ایتالیایی شبیه کیک اما بدون آرد

ییر جهت حرکت جسم مقاومت می کند. ییر سرعت یا ت اصیتی از یک جسم است که در برابر ت  -۳
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آدم های دوروبرمان ک ماجرا را با گوشی های همراهشان ضب کرده بودند. 
الت من نشـده بود. به انـدازه ی کافی احتیا کرده  ولـی کسـی متوجه د
ر برسـد. قب از این که کسـی  یه شـبیه یک تصاد عجیب به ن بودم تا ق

ورمان در آن جا شود، اریکا مرا کشان کشان برد.  حتی متوجه ح
پیشـخدمت کیـ را برداشـت و بـه پیرزن پـ داد. پیـرزن به زحمت از 

جای بلند شده بود. 
وهـای ضب شـده  را بـرای  بقیـه هـم سرشـان گـرم بـود و داشـتند وید
دوستانشان می فرستادند یا توی اینترنت آپلودشان می کردند. ظاهرا به فکر 

هی کدامشان نرسیده بود که با تلفنشان به پلی زنگ بزنند. 
ر نمی رسید پیرزن طوری اش شده باشد. در واق از سرنوشت  وشبختانه به ن
نده اش گرفته بود که دندان های مصنوعی اش از جا درآمده بودند.  دزد جوری 
وب است، ولی اریکا  ن شوم حال  م واستم بروم پیش تا م می 

یابان. زیر لب با عصبانیت گفت: »بی گدار به آب زدی.« مرا برد آن طر 
الفکارها رو بگیریم.« الفکار بود. ما باید جلوی  در جواب گفتم: »اون مرده 

ی های بین المللی  . قاچاق الفکارهای بزر اریـکا حرفم را اصالح کـرد: »
رابکاری کنن و هرج ومرج  یال دارن  اسلحه. تروریست ها. دیوونه هایی که 

راه بندازن. نه دزدهای عادی. این کار پلیسه.«
»من پلیسی این دوروبر ندیدم. بعدش هم، نامحسو عم کردم.«

»نامحسـو این کـه یـه نفر رو با سـینی چر دار دسـر شـوت کردی ته 
» یابون، نامحسو بود چرا به پشت پا نزدی

واستم وانمود کنم کار من نبوده اگه به کسی پشت پا بزنی، متوجه  »می 
می شه.«

»نه، نمی شه.«
»چرا، می شـ...« نتوانستم جمله ام را تمام کنم، چون اریکا بهم پشت پا زد. 
اق فکر کنم کار او بود. آن قدر سری اتفا افتاد که متوجه حرکت نشدم. 
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ه ی گ  ه  بعدش توی یک باغ ن داشـتم بـا او بح می کردم و یـک لح ا
ولو شده بودم. 

» اریکا پرسید: »دیدی
ـب، شـاید  »متوجـه شـدم.« از جـا بلنـد شـدم و پیراهنـم را تکانـدم. »

نامحسو نبود. ولی نتیجه داد.«
رده زیاده روی بود.« تن توی گودال فاضالب یه   »اندا

ب...« ناراحت گفتم: »اوممم... 
ار حد بزنم. وقتی متوجه گودال فاضالب شـدی که  اریکا آه کشـید. »ب

دیگه دیر شده بود.«
ر نمی رسید انکار کردن فایده ای داشته باشد. »آره.« به ن

یابون بود و یه عالمه آدم با جلیقه ی  »یعنی یه سورا بزر رو که وس 
» نارنجی جی دورش جم شده بودن، ندیدی

»تقریبـا یـه چهـارراه اون طر تـر بـود. تـازه، اتفا هـای دیگه ای داشـت 
ال  دزدی تو روز روشن.« می افتاد. م

»اتفا های دیگه همیشـه می افته، بن۱، ولی تو باید شـ دانگ حواست 
ره.« رو جم کنی. جونت در 

شـاید بایـد از عصبانیـت اریـکا ناراحـت می شـدم، ولی نشـدم. بـا این که 
اطر کمبـود مهارت هایم ازم انتقاد  ـر بود و اریکا داشـت به   زندگـی ام در 

وشحال شدم.  تیار  می کرد، بی ا
چون اریکا ِهی نگران امنیتم بود. این یعنی برای مهم بودم. 

اریکا کاردرست ترین جاسو مدرسه بود، می توانست یک مرد با دوبرابر 
ودش را یک تنه از پا درآورد.  قد و هیک 

وشـ نمی آمد. تا همین چند وقت  ولـی اریـکا معمو  از بقیه ی آدم ها 
اطر توی  پی معتقد بود داشـتِن دوسـت، مایه ی دردسر است. به همین 

- en
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شته  مدرسـه به لقب »ملکه ی یخی« داده بودند، ولی من در یک سـال گ
احترام را جلب کرده بودم... حا به جای این که مرا توی دهان شـیر رها 

وری زنده بمانم.  کند، داشت یادم می داد چ
ولی هنوز هم باید روی مهارت های ساده ی اجتماعی اش کار می کرد. 

» ازم پرسید: »چرا داری لبخند می زنی
« و بعد متوجه شدم بله، چون از این که اریکا  گفتم: »دارم لبخند می زنم

نگران امنیتم بود هیجان زده شده بودم. »ببخشید. دیگه لبخند نمی زنم.«
ودش  یابان مدرسه و مرا دنبال  ید توی  یه جدیه.« اریکا پی وبه. ق «
ـودت به اندازه ی کافی مشـکالت  کشـید و بـرد. »حـا که اسـپایدر دنبالته، 
یـن شـیرین کاری ای بکنی و دسـتت به عنوان  داری. اگـه یـه بـار دیگه هم
ـدا. اون  وقت دیگه کسـی  جاسـو رو بشـه، سـیا ولـت می کنـه بـه امون 

ت کنه.« نمی تونه ازت محاف
گفتم: »تو می کنی.«

ال قوانینه.« »نه، نمی کنم. 
قصدی که اسـپایدر به جون من  »ولـی ایـن کار رو می کنی. چون هر سـو

تنشون.« بکنه،  سرنخیه واسه گیر اندا
اریکا گفت: »دوباره داری لبخند می زنی.«

ب، اریکا هم داشت از موضوع طفره می رفت.  راست می گفت. ولی 
ی کرده بودیم، هنوز اطالعات  ن با این که چهار بار نقشـه های اسـپایدر را 
زیـادی درباره شـان نداشـتیم؛ بقیـه ی افراد سـیا هـم همین طـور. در واق تا 
بر  همیـن یـک سـال پی هی ک در سـیا حتـی از وجود اسـپایدر هم 
نداشت. نمی دانستیم چه کسی این سازمان را اداره می کند یا مخفیگاهشان 
ی توی دولت دارند یا آن ها چه کسـانی  کجاسـت. نمی دانسـتیم چندتا نفو
هسـتند. و نمی دانستیم نقشـه ی بعدی شان چیست. سرن های  ناچیزی که 

به دست آورده بودیم، به بن بست رسیده بود. 
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ه.  تا همین لح
تلفن اریکا توی جیب لرزید. 

ـرم عجیب آمد، چون فق سـه نفر توی دنیا شـماره ی اریکا را  ایـن بـه ن
وب سیا بود؛ مادرش که جاسو  یلی  داشتند: پدربزرگ که جاسو 
ل  ـوب که حتی پدربزر اریکا از شـ ـوب ام آی۱۶ بـود (آن قدر  یلـی 
واسـت شماره اش را به من  بر نداشـت) و من. البته اریکا اصال دل نمی 
راری که پای مر و زندگی وسـ  بدهـد. اصـرار کرده بود فق در مواق اض
ودش که جاسـو بود هم شماره اش را  بود، ازش اسـتفاده کنم. حتی پدر 
اصیتی بود؛ البته  ۲ جاسو بی  نداشـت. دلیل این بود که الکسـاندر ِهی
ر افراد  ر از اک کاوت داشـت تا این حقیقت را تا همین اوا آن قدر هوش و 

سیا مخفی نگه دارد. 
ر می رسید.  اریکا از این که کسی باهاش تما گرفته بود، کمی نگران به ن
شـک و  ت و بعد  تلفـن را درآورد، نگاهـی بـه شـماره ی تما گیرنده اندا

 » رسمی جواب داد: »موقعیت چیه
.« بعد تلفن  ن پیشمه. فورا  می آرم انیه گوش داد و بعد گفت: »ا چند 

واد ببیندت. فورا.« را ق کرد و گفت: »بابابزر می 
» گفتم: »چرا

واد حر بزنه.« ره می  ۳ گفته با »موِری هی
غافلگیر شدم. موِری هی فق یک سال از من بزر تر بود، ولی یکی از 
ی ترین عوام اسـپایدر به حسـاب می آمد. چندین و چند ماه  به عنوان  مو
ی توی مدرسـه ی جاسوسـی فعالیت کرده بـود و نزدیک بود آن  عامـ نفـو
را منفجـر کنـد. بعد از آن چند بار دسـتگیر شـده و فرار کـرده بود. در یک ماه 

۱- سازمان جاسوسی بریتانیا
2- Ale ander ale
3- urray ill


