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تقدیم به حقه باز بزرگ...
ا.د



بدبیاری های مکس کرامبلی

(نکات مهمی که الزمه در صورت مفقوداالثر شدن من بدونین)

۱. گیر افتادن در زباله دان مرگ!

۲. دهن گشادم دوباره کار دستم داد

۳. من و ارین... ارین و من

۴. کمک! موش سگ مرگبار زباله دونی اینجاست!

۵. بحران در پارکینگ

۶. یه وانت بدبختی

۷. سفر پرخطر پشت وانتی

۸. زنده باد، سواران شب!

۹. دوچرخه رو بذار... و برو!

۱۰. یواشکی وارد شدم و سکته کردم!

۱۱. لطفًا از اتاقم برین بیرون!

۱۲. ببخشید، اما بابام خونه نیست

۱۳. بیگانه ی مهمان ناخوانده

۱۴. پسر دایناسوری و دختر تک شاخ

۱۵. بازگشت به صحنه ی جرم مدرسه

۱۶. امتحان می کنیم! صدا می آد؟!

۱۷. دزدی، تهدید و خشونت

۱۸. اعتراف کنم داستان می شه!

۱۹. چه فکر افتضاحی! بیا انجامش بدیم!
۲۰. استاد حقه بازی!



۲۱. انتقام قایم باشک بازی

۲۲. غریبه های خطرناک!

۲۳. مبارزه در موتورخانه!

۲۴. سیفون! بدبیاری زجرآور دیگری از مکس کرامبلی





٩

۱. گیر افتادن در زباله دان مرگ!

می دونسـتم مدرسـه رفتن قراره خیلی سخت باشه اما 
هیچ وقت انتظارش رو نداشـتم که با لباس شـاهزاده ی 
یخ و چکمه های موتورسـواری توی زباله دونی ای پر از 

آشـغال های بوگندو زنده به گور بشم.

چی؟ خوش می گذره؟! ولم کنین بابا!

زندگی َاَبرقهرمانی م بوی گند گرفته!

البته این بوی گندی که می آد بوی زباله دونیه، بوی گند 
زندگی م نزده باال. اما به هرحال...!

فقط یه چیز از نصفه شب گیر افتادن توی زباله دونی کثیف 
مدرسه مون ضایع تره، اون هم گیر افتادن همراه با ِاریـن 

َمدیـسونه، نابغه ی دوست داشتنی کامپیوتر و باهوش ترین 
بچه ی کل مدرسه. نه خیر! هیچ هم ازش خوشم نمی آد!

هر لحظه ممکنه گیر مأمورهای پلیس بیفتیم و به خاطر 
ورود بی اجازه، خسارت مالی و چندتا ُجرم دیگه سر از 

ِزندون دربیاریم!



١٠

باالخره فرصتش پیش اومد که یه ابرقهرمان واقعی بشم 
و ارین رو نجات بدم و تا دیر نشده خودمون رو از این 

زباله دونی بکشم بیرون!

اگه این اتفاق یکی از صحنه های کامیک بوک ابرقهرمانی 
مورد عالقه م بود، این شکلی می شد:

باالخره فرصتش پیش اومد که یه ابرقهرمان واقعی بشم 

خدای من، مکس! صدای 
آژیر پلیس رو می شنوم!

باید از اینجا 
فرار کنیم!!



١١

آخرین باری که قهرمان شـجاعمان و یاوِر مورداعتمادش 
را دیدیم، روی کوهی از گوشـت گندیده ای که معلوم 

نبود مال کدام جانور اسـت و جوراب های ورزشی بدبو 
و تشـک چرک ُمرد برانکارِد دفتِر پرسـتاِر مدرسه و چندتا 

چیز وحشـتناک دیگر نشسـته بودند. متأسفانه آن ها بین 
چهـار دیوار آجـری گریزناپذیر گیر افتاده بودند و مأموران 

پلیس هم داشـتند با عجله خودشـان را می رساندند سر 
صحنه ی جرم.

آیا زوج بیچاره مان در برابر این فاجعه ی ترسناک و 
چندش آور تسلیم می شوند؟!

آیا برای فرار از این قلعه ی چهارونیم متری کثیف، دست از 
تالش برمی دارند؟!

آیا ابرقهرمان هایمان می توانند از هوش سرشار و خالقیت 
بی َبدیلشان بهره ببرند و با بازیافِت زباله های زباله دان، دو 

باریکه ی انرژی ضدجاذبه بسازند؟!

به خواندن ادامه دهید تا دریابید آیا این دو استاد حقه بازی 
می توانند از این فاجعه ی هولناک بگریزند و شجاعانه، 

همچون دو موشک شعله ور، به سوی آسمان شب پرواز کنند 
یا نه!...



١٢

من و ارین، موقع پرواز...



١٣

... به سوی رهایی!!



١٤

فوق العاده بـــــود!! 

مگه نه؟!
خب امکانش هست!

نه، نیست!!
ابرقهرمان ها یه کاری می کنن فکر کنین فرار از شرایط 

طاقت فرسایی مثل این، آسونه.

اما دوست های خوبم، بیاین باهم روراست باشیم. من هیچ  
نیروی ماورایی ای ندارم!

با این حال، تونستم یه جوِر خارق العاده ای از پِس دستگیر 
کردن سه  تا سارق نابغه َبربیام که می خواستن کامپیوترهای 

نو و گرون قیمت مدرسه رو بدزدن.

البته خب شاید خیلی هم نابغه نبودن.



١٥

فکر کنم ابله بهتر توصیفشون کنه. درسته که جمِع ضریب 
هوشی شون قِد یه مدادشمعی قرمز هم نمی شد، اما 

آدم های بدجنس، بی رحم و خیلی خطرناکی بودن!

امشب من و ِارین باهم متحد شدیم و علیهشون اعالم 
جنگ کردیم.

انگار نبرد توی بازی کامپیوتری م واقعی اما َده برابر 
ترسناک تر شده بود! گوشی ارین باهام بود و خودش 

داشت با کامپیوترش از توی خونه  شون همراهی م می کرد 
و کمکم می کرد توی مدرسه َتله بذارم. چند ساعت طول 

کشید اما بدجوری حالشون رو گرفتیم و یکی یکی ناکارشون 
کردیم.

آخرسر نه تنها شکستشون دادیم، بلکه اون سه تا عوضی رو 
به دام انداختیم و توی مدرسه ولشون کردیم تا مسئولین 

بیان رسیدگی کنن.

اون ها دیگه هیچ وقت رنگ آزادی رو نمی بینن!!

حرفم رو باور نمی کنین؟

این هم مدرکم!



١٦



١٧

فقط مشکلمون اینه که اگه من و ارین نتونیم یه راهی 
واسه ی فرار از این زباله دونی مزخرف پیدا کنیم، ممکنه 

خودمون هم دیگه هیچ وقت رنگ آزادی رو نبینیم!!

جدی می گم!!

همه ش تقصیر َمنه که اون هم افتاده توی این مخمصه!

بگذریم. دیگه صدای آژیر نمی آد.



١٨

اما دلیلش اینه که پلیس ها سر رسیده ان و درست پشت 
این دیوار آجری وایستاده ان!

هردومون داریم سکته می کنیم!

نمی خوام بهتون دروغ بگم. اوضاعمون بدجوری َاَسفناکه.

برای همینه که دارم همه چی رو توی دفترچه ی خاطراتم 
مستند می کنم: بدبیاری های مکس کرامبلی!

اگه پلیس ها واقعًا پیدام کنن، احتماًال من رو می ندازن توی 
ُهُلف دونی. چرا؟ به خاطر:

۱. ورود غیرقانونی به حریم مدرسه

۲. اقدام به آسیب رسانی جسمی با ِسلفون مرگبار

۳. ضرب وشتم با حلقه ی بسِکتبال

۴. استفاده ی ظالمانه و نامتعارف از ماِر پایتون به عنوان 
سالحی خطرناک

و از همه مهم تر، جدی ترین و شنیع ترین ُجرم ممکن...



١٩

۵. جنایتی َخِشن در حق َفِشن (بهتون گفته بودم لباس 
ابرقهرمانِی شاهزاده ی یخ َتَنمه دیگه؟!)

امیدوارم یه روز یکی دفترچه م رو وسط این زباله دونی پیدا 
کنه.

اون وقت همه ی دنیا حقیقت رو درباره ی شبی که یه جور 
مرموزی غیبم زد و دیگه هیچ وقت به مدرسه ی سوث ریج 

برنگشتم می فهمن!

حتی اگه خودم نتونم جون سالم به در ببرم، هر جور شده 
جون ارین رو نجات می دم.

و شاید حتی جوِن... شما رو!

نمی خوام شلوغش کنم   ها، ولی موقعی که شما دارین این 
نوشته ها رو می خونین، احتماًال من دیگه دارم توی زندون 

می پوَسم و مشغول طراحی یه نقشه ی فرار جدیدم!



٢٠

ارین داره برام یه کیک شکالتی ُپتک دار 
خیلی خوش مزه می آره که با َاره ی آهن ُبر 

تزيينش کرده!

سالم، مکس! کیک مخصوصی رو 
که می خواستی برات پختم!




