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بیشتر اهالی شهر کوچک واله بی1 همدیگر را 
می شناسند. ماجراهای این کتاب در مرکز و 

حومه ی شهر اتفاق می افتد. 
السه2 و مایا3، دو شخصیت اصلی این ماجراها 
همکالسی هستند و با کمک یکدیگر یک بنگاه 

کارآگاهی کوچک را اداره می کنند.
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در شهر کوچک واله بی خیابان ها خلوت هستند. با این که 
ســاعت چهارونیم بعد از ظهر است هوا تاریک شده. ماه 

فوریه است و خیابان ها پر از ِگل وُشل است.  
چراغ زیرزمین خانه ی مایا روشــن اســت. آن جا دو 
نوجوان نشسته اند و از گرمای مطبوع خانه لذت می برند. 
نام آن ها السه و مایا است. آن ها تقریبًا همسن و در مدرسه 

همکالسی هستند.
اما امروز به خاطر تعطیالت زمســتانی به مدرســه 
نرفته اند. نه الســه و نه مایا دلشان برای رفتن به تپه ی 
سورتمه ســواری و دیدن دیگر دوستانشان تنگ نشده 

است.
آن ها سرگرمی دیگری دارند.



السه می گوید: »من احساس می کنم که به زودی یک 
اتفاق هیجان انگیز خواهد افتاد.«

مایا می گوید: »اوهوم.« او مشغول کتاب خواندن است.
السه و مایا در زیرزمین خانه ی مایا برای خود یک دفتر 

کار کوچک درســت کرده اند. هر دو کنار یک 
میز گرد، در صندلــی راحتی لم داده اند. به هر 
طرف نگاه کنی کتاب های قطور دیده می شود. 

کتاب های جنایی ـ پلیسی بابای مایا. السه و 
مایا عادت دارند این جا بنشینند و 



کتاب بخوانند. و حاال که تعطیالت زمستانی است آن ها 
می خواهند بیشتر از کار دزدها و پلیس ها سر دربیاورند. 

السه و مایا نه تنها با هم دوست اند، بلکه شریک کاری 
هم هستند.

آن ها بــا کمک یکدیگر یک دفتــر کارآگاهی را اداره 
می کنند. دفتر کارآگاهی السه  و مایا. شاید ندانید کارآگاه 
چه کار می   کند. یک کارآگاه مثل پلیس است ولی به جای 

یونیفورم، لباس معمولی به تن دارد.
را  رّد آدم های مشــکوک  کارآگاه 
می گیرد، عکشسان را برمی دارد و با 
دوربین آن ها را زیر نظر می گیرد. 
و در آخــِر ماجرا دزد را به دام 

می اندازد. 






