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ِنیت ،پنجمینباره که این
کتاب رو قرض میگیری.

خودم میدونم!

هر چی مکس و نیمچهشوالیهها :نبرد
َبدکینها رو میخونم ،خسته نمیشم!

کتابخانه

داستان با ماجراهای مکس در مدرسهی شوالیهها
شروع میشه...

ولی َمکس به اندازهی کافی مهارت داره؟

معلومه که داره!
اونهمه کار باحالی رو
که توی جلد اول کرد،
یادت نمیآد؟
ِ
موجودات شرو ِر جدید...

َبدکین چیه
دیگه؟

ولی این بار باید با
چالشهای جدیدی
روبهرو بشه!
هیوالهای جدید...

و بَدکینها!

شاید هم نفهمی!

وقتی ببینیشون
میفهمی.

امیدوارم از خوندنش لذت ببرین!!!
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نیت رایت

گمانم ِسر بریکبات از من متنفر است.

نه ،نه ،نه!
کا ِرت اشتباهه!
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االن سه ساعت است که داریم مهارتهای شمشیربازی را تمرین میکنیم
ً
مخصوصا بر سـر این بندهی حقیر .سـؤال
و او تمام مدت فریاد کشـیده...
اینجاست:

چرا؟؟
جـوری رفتار میکند انگار من بدترین

شـاگردش هستم .بعضی از این بچهها
فرق شمشیر و سوسیس را هم نمیدانند.

ولـی هـر بـار معلـم نتـرس و شـجاع

مـا میخواهـد هوایـی به سـوراخهای
دماغش بدهد...

هدف
محبوبش
من هستم!

نکنه...

دستهات رو بیار

هه هه...
شدی؟

زیر لب میگویم« :خسته نیستم».

خرناس میکشد« :جدی؟!»
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پـس دیگه هیچ بهونهای نداری
برای فن ضعیفت!
چی؟ فن من هیچ ایرادی ندارد .مشکل همین آقای استاد است .البته

حاضـر نیسـتم این جمله را بلنـد بگویمها .در م.ش.ب ،یعنی مدرسـهی
شوالیههای بایجوویا ،مهمترین درسی که یاد میگیری مبارزه یا شمشیربازی
نیست؛ این است که چشمهایت را باز نگه داری...
و دهنت رو

ِ
سجویک بهت

یه فکری
دارم!

درس میده!

َاه! َاه! نمیشـد یـک نفر دیگـر به من درس بدهد؟ ِسـجویک از همهی

سـالاولیهای این مدرسـه لجدرآرتر اسـت .البته دانشآموز بدی نیسـت.
برعکس ،کارش خوب است؛ خیلی خوب.

همین است که

نفرتانگیزش کرده!

بهش آسون بگیر
ِسجویک.
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حواست باشه

دختره؟!

همینطـور که حرف ِسـر بریکبات

توی هـوا معلق مانده ،حس میکنم

گونههایم داغ میشود .از اولش هم

معلوم بود از من خوشش نمیآید و

حاال فهمیدم چرا .فکر میکند فقط پسرها باید شوالیه شوند .اگر تصمیم
با او بود ،من االن اینجا نبودم.
ببین ،اون قضیهی آسون
گرفتن رو ولش کن.

با بیشترین
قدرتت با
من بجنگ.

َو ...دوئل
کنین!

شمشـیر تمرینیاند .از
محض اطالعتان ،ما سلاح واقعی نداریم .اینها
ِ

فوالد سـاخته شـدهاند ،ولی لبهی تیغهها را گِرد کردهاند تا کسی اشتباهی
بازوی کسی را قطع نکند .ولی چه سالح واقعی باشد چه الکی ،حس خوبی

نیست که یک تکه فلز گنده را بکوبند بهت.
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 ...مثالً
اینجوری!

ِاممم ...ببخشید.

کمکت کنم بلند شی؟

حتـی اگـر نیـاز بـه کمک داشـته باشـم ،حاضر نیسـتم کمـک بگیرم.

جربُزهی شـوالیه شـدن را ندارم .خـودم را
نمیخواهـم کسـی فکـر کنـد ُ

بهسـختی از زمیـن بلند میکنم .آمـادهام که راندِ دوم مبـارزهی مکس و

ِسجویک را آغاز کنم.

و این دفعه،
پوزهی ِسجویک

برای امروز دیگه کافیه!

رو به خاک
میمالم!
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کالس تعطیله!

 ...ولی واسه تو نه،
دختر.
تو بمون.

ببین ،میخوام یکی

رو...

 ...برداره ببره کنار اون دیوار!

از دهانم میپرد« :شوخیتون گرفته؟» آن قضیهی دهنت رو ببند را به همین

زودی یادم رفته .میغرد« :نهخیر ،جدی میگم .نکنه تو شوخیت گرفته؟»

ً
واقعا میخوای شوالیه
اگه
بشی ،باید قدرت بدنیت
رو تقویت کنی!

سنگها رو که جابهجا
کردی،
میتونی بری.
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روز تـازه در بهشـت.
ایـن هـم از یـک
ِ
باشکوه است ،نه؟ فکرش را کرده بودم که
شوالیه شدن کلی زحمت داشته باشد...

 ...ولی نه از اینجور
زحمتها!

مدرسـهی شوالیهها همیشـه اینقدر ضدحال نبود .راستش یک ماه پیش

که من ثبتنام کردم ،فوقالعاده بود .آنوقتها این بریکبات استادمان نبود.

رئیس بود!

گادابوت قبالً فرمانده گارد سلطنتی بود .این

مرد ،اسـطوره اسـت .هماندازهی این سنگها

دوبرابر اینها محکم است.
سنوسال دارد و
ِ
ولی بهترین ویژگیاش را میدانید؟

معلم بینظیری است!
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یا بهتر است بگویم معلم بینظیری بود .شش یا هفت روز از شروع
کالسهایمان گذشـته بود که مهمان ویژهای به مدرسـه آمد.

پادشاه

ُ
کنراد!

همان موقع بود که سروکلهی این

پادشـاه و گادابوت خصوصی
صحبـت کردند .فردای آن روز ،دیگر
خبـری از گادابوت نبود!

از اون روز ،م.ش.ب افتاده
آدم سنگدل.
دست یه ِ

دلقک بهعنوان معلم جایگزین پیدا شد.

گرفتین؟ سنگدل!
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مکس!

میلی!

سالم!

اگر میلی را نمیشناسید ،خالصه عرض میکنم :یکی از بهترین دوستانم است،

نیمچهشوالیه هم هست .حاال برایتان سؤال شد نیمچهشوالیهها کی هستند؟
اگـه بخوام ماجراش رو تعریف کنم،

با اون سنگها
چیکار میکنی؟

اندازهی یه کتاب طول میکشه.

میگویـم« :کارِ خاصـی نمیکنـم.
فقط روی دسـتهام تاولهای گُنده

درست میکنم .یهکم وزنهبرداری واسه
بدترین استاد شمشیربازی دنیا!»

میلی میپرسد« :کمک میخوای؟»

جواب میدهم« :البته ،از خدامه».

ولی حتی دو نفر هم که باشـیم،
این کار چند سـاعت طول میکشه!

شاید...
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شاید هم نه!

ً
نسـبتا
یـادم رفـت بگویم میلی قدرتهـای جادویی دارد؟ این نکتهی

مهمی است.

تو دیگه یه
ساحرهی نابغه
شدی!

نه ،هنوز راه
درازی رو باید
برم.

ولی دارم کلی چیزهای جدید از مامبلین
ً
واقعا استاد خوبیه!
یاد میگیرم!

یـک حقیقت واضح :مامبلین جادوگر

است .جادوگر معمولی هم نیستها.

یه زمانی                                                    بایجوویا بود!
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ولـی ایـن قضیه مال خیلی وقت پیش اسـت .وقتـی من و میلی با او

آشنا شدیم ،کمی داغون شده بود.

یک بار مامبلین اشتباهی عموی
من را به غاز تبدیل کرد...

 ...تازه این یکی از طلسمهای
خوبش بود!

نکتهی جالب ماجرا اینجاسـت :این پیرمرد کامالً هم ازکارافتاده نشده

بود .اوضاع که خطری شد ،جادوی خفنی را به نمایش گذاشت .االن هم
که دارد استادانه فوت َ
وفنهای جادوگری را به میلی یاد میدهد.
ً
«حتما حس خوبی داره».
آه میکشم:
«چی؟»

داشتن یه استاد خوب.
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مگه قرار نبود

آهان!

اینها

رو جابهجا کنی؟

رو
میگین؟

سنگ...
سنگ...
هوم...

ِاممم!ِ ...ا ِهم!

زبونش بند اومده!
این هم یه
جایزهی دیگه!

حاال میتونیم
خوش بگذرونیم!

چی بهتر از سر کار
گذاشتن ِسر بریکبات؟
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بریم ببینیم ِکوین
چیکار میکنه!

«فکر خوبیه!» کوین نیمچهشوالیه است ،درست مثل من و میلی .وقتی

به بایجوویا آمدم ،کوین اولین نفری بود که دیدم.

 ...از قضا ،این پسره

عالی شد! بزن بریم!

نابغه هم هست!

ِسـر بریکبات هنـوز با دهـان باز

خیره مانده به آسمانخراش سنگی

مـا .ما هـم حیـاط مدرسـه را ترک
میکنیم و توی خیابانهای شـلوغ
شهر راه میافتیم.

درودِ ،سر َمکس!

خدا به همراهت،
ِسر مکس!

ِاممم ...سالم.

میلی میپرسـد« :خسـته نمیشـی از اینکه مردم همهش بابت نجات

بایجوویا ازت تشکر میکنن؟»

سعی میکنم سؤالش را بپیچانم« .ما همه با هم بایجوویا رو نجات دادیم».
قبول میکند« .آره خب .ما هم بهت کمک کردیم».
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ولی یه نفر هسـت که اگه نبود
موفق نمیشدیم...

زمانبندیتون

معرکهست!

کوین!

مکس!
میلی!

ً
دقیقا در لحظهی
از راه رسیدین!

میلی با هیجان میگوید« :کتابخونه! کوین ،این فوقالعادهست!»
ً
دقیقا!»
من هم میگویم« :آره،
ِاممم ...حاال
کتابخونه چیه؟

یه بایگانی از کتاب،
در دسترس عموم
مردم!

هرکسـی میتونه به کتابخونه سر
بزنـه و کتاب قرض بگیره .بدون
هیچ هزینهای!

22

توی کتابخونهت
چندتا کتاب
هست؟

کتاب
ولی بهجرئت میگم،
ِ
گرانقدریه!

ِاممم ...یکی.

جلد را که میبینم ،چشمهایم گشاد

میشود« .اِ! این که ماییم!»

کوین لبخند میزند« .بله ،داسـتان

ماجراجویی هیجانانگیزمونه که با روز
ِ

فرخندهی آشناییمون آغاز میشه و با
بازگشت پیروزمندانهی پادشا هکُنراد به
تاجوتخت به پایان میرسه!»

میلی که چشـمهایش برق میزند،

کتـاب را ورق میزنـد« .کویـن ،خیلی
قشنگه! عاشق نقاشیهاش شدم!»

من هم!

این نقاشی سایمون خیلی شبیهشه!
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اوه! بده
ببینم!

