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مومیایی بیدار شده است
فصل اول

خورشید تابستانی بر فراز شهر کوچک واله بی می درخشد. 
روی صندلی های بیروِن یک قنادی در خیاباِن کلیسا1 دو 
نفر نشسته اند و بستنی می خورند. آن ها کسی نیستند جز 

السه و مایا. 
السه و مایا دوستان بسیار خوبی هستند، اگر چه امروز 

مایا  با دلخوری به السه نگاه می کند. 
السه بدون توجه به نگاه های مایا می گوید: »دیروز روِز 
آخر مدرســه بود و حاال هم تعطیلی تابستان را پیش رو 
داریم. هر روز می توانیم شنا کنیم، آفتاب بگیریم و بستنی 

بخوریم. فوق العاد ه است!«
بعد به پشــتی صندلی َلم می دهــد و کالهش را تا 

1. Kyrkogatan
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روی چشــم هایش پایین می کشد. مایا با قاشق تِه لیوان 
بســتنی اش را پاک می کند. بعد آه عمیقی می کشد و به 
السه نگاه می کند. الســه نشسته و دارد از زندگی لذت 
می برد درحالی که او حوصله اش سر رفته و عصبانی است. 
»فکر و حواس تو باید به دزدها و خالفکارها باشــد 
که به تعطیالت تابســتانی نمی روند. دنیا ُپر اســت از 
کاله بردار و حقه باز و ما این جا نشسته ایم و داریم قاشق 

قاشق بستنی می خوریم.« 
از آخرین باری که اتفاق هیجان انگیزی افتاده چندین 

ماه گذشته است. 
از  بی فایده تر  می پرســد: »چیزی  پرخاش کنان  مایا 

کارگاه خصوصی بی کار هم وجود دارد؟« 
السه و  مایا با هم یک بنگاه کارآگاهی را اداره می کنند. 

دفتر آن ها در زیرزمین خانه ی مایا است.
آن ها آن جا به تمام وســایل مورد نیاز خود دسترسی 
دارند. در طول زمستان و یا هر وقت که هوا بد است در 
دفتِر زیرزمینی خود می نشینند و کتاب های قطور جنایی 

می خوانند.
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اما حاال تابستان فرا رسیده و هوا خوب است. 
مایا می گوید: »من می روم از دکه روزنامه بخرم.«

السه از زیر نقاب کالهش زیر لب چیزی می گوید. مایا 
عرض خیابان را، که به خاطر تعطیالت تابستانی خلوت 
اســت، طی می کند و به سوی دکه ی روزنامه فروشی که 

کنار کلیسا قرار دارد، می رود. 
لحظه ای بعد سکوت شکســته می شود. مایا سراسیمه 
درحالی که روزنامه ی شهر، واله بی بالدت1، را در دست دارد 

1. Vallebybladet



برمی گردد.گنجشک هایی که زیر میز مشغول نوک زدن 
به ُخرده های نان هستند هراسان 

بــال می زنند و به هــوا بلند 
می شوند. 

مایا نفس نفس زنان می گوید: »ببین 
السه! باالخره یک خبر داغ.«




