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هاینر فون هوئن شالوفه
معـروف بـه بـارون، همیشـه ظاهـری 

شـیک و آراسـته دارد. او بسیار باکالس و 

بانزاکـت اسـت، زبان باز قهاری اسـت و از 

کارهای کثیف و بدنی متنفر است.

بودو بروکن
معـروف بـه بـودو  دینامیـت، بـا قدرت 

خـرس کـه آزارش حتـی بـه مورچـه هـم 

نرسیده است.

تینو تران
معروف به تینو اسبه، عینک ته استکانی 

می زند، اسکناس های بی مانند جعل می کند 

و به گل طبیعی آلرژی دارد.

کمیسر ناِگل (کلیکر یعنی کله مرمری)
معـروف به کمیسـر کلیکر. چون کله ی 

کچلش مثل یک گوی می درخشد، انگار به 

نظر می رسـد خنگ و گیج باشد، اما دارای 

ذهنی به شفافیت شیشه و شّم تشخیص 

فوری کارهای سیاه است.



یعنـی  آلمانـی  بـه  )ارلیـش  ارلیـش  آدی 

درستکار، شریف(

معروف به آدی هفت خط. استاد کالهبرداری، 

او از هـر حقه ای سـر در مـی آورد، برای همین هم 

رئیس است.

فرد فاّنه (فاّنه به آلمانی یعنی ماهیتابه)
معـروف بـه بَلکـی. مال خـر معروف شـهر، با 

عالقـه ی خـاص بـه لباس هـای سـیاه و جمالت 

حکیمانه ی بی ربط.

کارلو کانالتی
اسـتاد  مارمولـک،  کارلـو  بـه  معـروف 

آویزان شـدن از در و دیوار، بدون سـرگیجه و 

زمین خوردن و یک خوش بین مادرزاد است. 

او می خواسـت کوهنوردی مشهور بشود، ولی 

تبدیل به دیوارنوردی بدنام شـد که با دسـت 

خالی از هر سطح صافی باال می رود.
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راینر ماریا شـرودر، در 1951 در شـرق آلمان در شهر روشتوک متولد شده، 
در رشـته های تحصیلـی فراوانـی درس خوانده اسـت )سـرودن ُاپـرا، حقوق، 
تئاتر، سینما و برنامه سازی تلویزیون( و پیش از آن که در زندگی به پیشه ی 
نویسندگی بپردازد، چندین شغل را تجربه کرده است )کارگر ساختمان، کارگر 

چاپخانه، گزارشگر، نمایشنامه نویس و سردبیر نشریه(. 
شرودر در سال 1980 پس از گشت و گذار در سراسر آمریکا برای خودش 

در ویرجینیا زمین می خرد.
او سال هاسـت آن جـا زندگـی می کنـد و هـم می نویسـد و هـم تفریحـی 
مزرعـه داری می کنـد؛ اما همیشـه کارش به سـفرهای ماجرایی می کشـد. او 
برای نوجوانان داستان، رمان، کتاب درسی و همچنین نمایشنامه های فراوانی 
نوشته است. امروز او در فلوریدا زندگی می کندـ  شاید همین االن به گوشه ای 

از جهان سفر کرده باشد.

نویسنده
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اگر همه چیز درست از روی نقشه پیش می رفت، سرقت تا بیست دقیقه ی 
دیگـر رخ مـی داد. مقدمات کار با وسـواس تمام فراهم شـده بود، پس جای 
نگرانـی نبـود. در واقع، تکرار یک روال همیشـگی بود یا دسـت کم این طور به 

نظر می آمد.
آرتی و یویو در تاریکی شـب درون استیشـن پلیس با چراغ های خاموش 
و درهـای باز نشسـته بودند. از البـه الی ابرهای پر جنب و جوِش بارانی، گاهی 

می شد ماه را دید.
آرتی زیر لب گفت »بوی رگبار میاد«. او از آن مردهای مو مشکی و تنومند با 
صورت از ته  تراشیده بود. »واسه یه بار هم که شده این وامونده رو می گذاری 

کنار؟«
یویو یک قرقره ی پالسـتیکی قرمز را با نخ به انگشـت وسـطی بسته بود و 

هی باال و پایینش می کرد.
یویو که انصافًا لقبش خوب به خودش می آمد، گفت: »انگار عصبی شدی 

آرتی. من رو که آروم می کنه. خودت یه بار امتحان کن.«
»چرت نگو! از وقت پستونک و یویوی من خیلی گذشته!«

از عقاب به عقرب
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یویو اصرار کرد: »ولی جدی جواب می ده  ها!« و یک بار دیگر قرقره ی قرمز 
را پایین و باال کرد. »حس می کنی خوِد بودایی.«

آرتی  هاج و واج نگاهش کرد: »ِکی دیدی بودا یویو دستش بگیره؟«
یویو شانه های پهنش را باال انداخت: »ندیدم، ولی شاید یواشکی یویو بازی 

کرده باشه. کی  می دونه این خارجیا...«
آرتـی زد زیـر خنـده: »بابـا خیلـی دلقکی! برو تـوی آینه ببین خـودت رو! 

یونیفرمت چه بهت میاد. شدی گاو پیشونی سفید! 
آرتی چندان بیراه نگفته بود. یویو از آن مردهایی بود که هر اندازه چهارشانه 
و تنومند و قوی هیکل  باشـند، به همان اندازه چاق هم هسـتند. یونیفرم سبز 
تیره ی پلیس  ها را به تن داشـت که از جلو و عقب برایش تنگ بود. دکمه ی 
کـت بسـته نمی شـد و پیراهنـش چیـن خورده بود و شـکم چاقش داشـت 

دکمه ها را از جا می کند.
یویـو بی آن کـه حتـی یـک ثانیـه دسـت از بـازی بکشـد پاسـخ داد: »ادعا 
نمی کنـم کـه توی شـال و کاله پلیسـی حس خوبـی  دارم؛ امـا وقتی رئیس   

می گه این جوری کارها بهتر پیش می ره، پس همین خوبه.«
آرتی گفت: »دزدیدن استیشن و جور کردن لباس پلیس آن قدرها هم فکر 

بدی نبود.«
ناگهان از بیسـیم کوچکی که میان آرتی و یویو روی داشـبورد ماشین قرار 

داشت، صدای ُشل و نازک و کشداری شنیده شد.
»این جا عقاب! عقرب جواب بده!«

آرتی با آرامش بیسـیم را برداشـت و کلیدش را فشرد: »این جا عقرب... به 
گوشیم. عقاب جواب بده!«

سومین گانگستر به رمز گفت: »این جا عقاب! پرنده آشیانه رو ترک کرد! از 
مسیر همیشگی میاد. مدت پرواز دوازده دقیقه. عقرب، به گوشم!«

»این جا عقرب. پیام دریافت شـد. دوازده دقیقه پرواز. منتظرش می شـیم 
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و بعد شروع می کنیم. عقاب جواب بده لطفًا!«
دانیـل یـا همان عقاب دوباره گفت: »این جا عقاب. پشـت صحنه رو ردیف 

کن. تغییر دیگه ای توی برنامه دارین؟«
آرتـی گفـت: »برنامـه بی هیـچ تغییـری اجـرا می شـه. االن دسـت بـه کار 

می شیم! تمام!« 
»دریافت شد. تمام!« و بیسیم صدای کوتاهی کرد.

یویـو زیـر لـب گفـت: »آها! باألخره شـروع شـد.« و به زور خـودش را روی 
صندلی شاگرد جابه جا کرد.

آرتـی همدسـتش را آرام کـرد و گفـت: »هنوز چند دقیقه وقـت داریم.« اما 
ماشـین را روشـن کـرد و دکمـه ی یونیفرمش را بسـت: »دلم نمی خـواد با یه 

اتفاق احمقانه جلوی یه ماشین اشتباهی رو بگیریم.«
یویـو بـا تعجـب گفت: »اما این موقع شـب کـه ترافیک نداریـم. االن چند 

ساعته که حتی یه دونه ماشین هم رد نشده.«
آرتـی فرمـان داد: »یویو رو بذار کنار و دکمـه ی یونیفرمت رو ببند!« لحنش 

مثل وقت هایی بود که عملیات را خوِد رئیس رهبری نمی کرد.
یویو که داشت به زور و زحمت دکمه ی کت را می بست غرغر کرد: »گفتنش 

آسونه. بهتر بود رئیس قبل از جور کردن یونیفرم اندازه م رو می پرسید.«
»وگرنه داره خوش می گذره، آره؟« دانیل دوباره از بیسیم صدا زد: »از عقاب 

به عقرب!«
»این جا عقرب. عقاب به گوشم!«
»فقط دوکیلومتر داریم تا هدف!«

»این جا عقرب... دریافت شد و آماده ایم. تمام!«
آرتی بیسیم را سرجایش گذاشت و چراغ های ماشین را روشن کرد و گاز 
داد. ماشـین پلیس از مخفیگاه بیرون آمد و وارد خیابان شـد و عرض آن را 

بست. چراغ گردان آبی رنگ را روشن کرد.


