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مقدمه

فقــط در فیلم هــا نیســت کــه پلیس هــا بــرای دســتگیری مجرمــان راه حل هــای 
هوشمندانه ای دارند. فقط در کتاب های داستانی کارآگاهی نیست که خالفکاران 
بــا کلک هــای زیرکانــه موفق به فرار می شــوند. حــوادث دنیای واقعــی حداقل به 

همان اندازه هیجان انگیز هستند.
همــه ی ماجراهای ایــن کتاب در واقعیــت اتفاق افتاده اند،  اگر چه به شــکل 

معما تعریف شده اند:
طوطــی ای کــه در حــل کردن یــک مورد قتــل کمک مؤثــری می کند، چنــد دزد 
جواهــر کــه در روز روشــن موفــق به ســرقتی بزرگ شــدند بدون آن کــه ردی به جا 
بگذارنــد و یــا دوازده نوجــوان که به طــرز غیر منتظره ای در دســتگیری یک دزد به 

پلیس کمک کردند. 
 تو می توانی جواب این معماها را حدس بزنی.

اطالعات مورد نیاز برای حل معماها را می توان البه الی متن و یا در تصاویر یافت. 
الزم نیســت همه چیــز را دربــاره ی نحــوه ی کار پلیــس بدانی، اما بد نیســت کمی 

ج بدهی.  هشیاری به خر
ســرنخ ها معمــواًل پنهــان هســتند و پاســخ ها را اغلــب می تــوان در جاهــای 
غیرمنتظره یافت. برخی از معماها ســاده هســتند و برخی دیگر دشــوار. شاید تو 

نتوانی جواب همه ی معماها را پیدا کنی، اما سعی خودت را بکن.  
موفق باشی!
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السه مايا و سرقت اشیای نقره
سال ١٨١٢

الســه و مایــا فقــط شــخصیت هاى ســاختگی داســتان های کارآگاهــی نوجوانــان 
نیستند. این نام ها از کسی گرفته شده که در واقع وجود داشته است. 

حدود 150 ســال پیش السه مایا یکی از شخصیت هاى مشهور سوئد بود. 
نــام واقعــی او  الرس الرســون1 بــود ولــی به او لقــب الســه مایا داده بودند، چون 

دوست داشت لباس زنانه بپوشد.
او از وقتــی مشــهور شــد که بــه زندان افتــاد و در آن جا شــروع کــرد به تعریف 

داستان زندگی اش. بیشتر داستان ها مربوط به ماجرای دزدی های اوست.
الســه  مایا یــك دزد دســت و پا چلفتی بود. او دســت به ســرقت های کوچک 
مــی زد و بیشــتر وقت هــا گیر می افتاد. ولی یکــی از ماجرا هــای او راجع به یک جرم 

سنگین است. دزدی از کلیسا.
الســه مایا و رفیقش کرون2 آس وپاس هســتند. به فکر کرون می رسد که به 
یک کلیسا دستبرد بزنند. در کلیساها معمواًل اشیای قیمتی از جنس نقره وجود 

دارد. شاید هم پول نقد وجود داشته باشد.
جواب الســه  مایا نه اســت. سرقت از کلیســا یکی از بدترین جرم هایی است 
که می توان مرتکب شد. آن ها تالش می کنند چند سرقت دیگر انجام دهند ولی 

موفق نمی شوند.
نیمه ی زمســتان اســت و آن ها در جنگل نشســته اند و حال خوشی ندارند. 

ال3 واقع شده است.
َ

کمی آن طرف تر کلیسای َیرف
1. Lars Larsson  |  2. Kron  |  3. Järfälla
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کرون با انگشــت به کلیســا اشــاره می کنــد و می گوید: »چی می گــی؟ امتحان 
کنیم؟«

السه  مایا سر تکان می دهد.
این کار ترسناکی است. در کلیسا ارواح زندگی می کنند. 

کرون می گوید: » تو که خودت چندین بار با لباس مبدل همه را ترسانده ای، 
الزم نیست بترسی.« 

دسِت آخر السه مایا پیشنهاد رفیقش را قبول می کند. وقتی شب می شود 
آن ها با احتیاط به کلیســا نزدیک می شــوند، شیشــه ی پنجره ای را می شــکنند و 
وارد می شوند. در صحن کلیسا یک میله ی آهنی پیدا می کنند و موفق می شوند 
با آن وارد اتاق کشیش شوند. آن جا نقره جات متعلق به کلیسا و یک صندوقچه، 

محتوی پول نقد، پیدا می کنند.
پــول نقــد، ســکه های عجیب وغریــب نقــره هــم بــر   در صندوقچــه عــالوه 

هست.  
کرون چند تا از اسکناس ها و اشیای نقره را برمی دارد.

السه  مایا سکه های نقره را در جیب می گذارد.
ج می شوند. السه  مایا نگران و مضطرب است. بعد با عجله از آن جا خار

ساعت پنج صبح به خانه ی کرون می رسند. کرون نقره جات کلیسا را پنهان 
می کند. بعد اســکناس ها را تقســیم می کنند ولی الســه مایا سکه ها را برای خود 

نگه می دارد.

چند روز بعد پلیس آن دو را دســتگیر می کند. آن ها نتوانســته اند زبان خود 
را نگــه دارنــد و برای اطرافیان خود ماجــرا را تعریف کرده اند. یک نفر پیش پلیس 

رفته و آن ها را لو داده.
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پلیــس هیچ مدرکــی دال بر مجرم بودن الســه  مایا ندارد. اما او یک اشــتباه بزرگ 
کرده که باعث گیر افتادنش  شده. 

اشتباه او چیست؟
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جواب

السه  مایا یادش رفته بود سکه ها را قایم کند. وقتی پلیس او را دستگیر می کند 
ســکه های عجیب وغریب هنوز در جیب اوســت؛ و ثابت کردن آن که سکه های 

نقره متعلق به کلیسا است کار ساده ای بود. 
السه  مایا به جرم سرقت از کلیسا هم به حبس ابد و هم به چند ضربه شالق 

محکوم شد.
امــا دوران زندانــی بودن او در قلعه ی مارســتراند1 خیلی هم ســخت و دشــوار 

نبود. السه  مایا با نقل ماجراهای خود در میان زندانیان محبوب شد. 
مردم برای شــنیدن داســتان های او به زندان می رفتنــد. حتی ولیعهد وقت، 

سکار2، هم به آن جا می رفت تا به داستان های او گوش کند. 
ُ
ا

الســه  مایا متوجه شد که می تواند از طریق داســتان های خود پول درآورد. او 
نوشــتن بلد نبود ولی با کمک دیگران ماجراهای زندگی خود را نوشــت. کتاب او 

»سرگذشت  عجیب وغریب السه  مایا« نام گرفت.
طولی نکشید کتاب او یکی از محبوب ترین کتاب های سوئد و باعث شهرت 

السه مایا شد.
همه ی ماجراهای نوشته شــده در کتاب واقعی نبودند. السه  مایا واقعیت و 

تخیل را با هم ترکیب کرده بود.
ســکار بر تخت پادشــاهی نشســت، دســتور داد الســه  مایا را که  تا آن 

ُ
وقتی ا

موقع بیست سال پشت میله های زندان آب خنک خورده بود، آزاد کنند. 
1. Marstrand  |  2. Oscar
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او پــس از آزادی دیگــر نیــازی بــه دزدی نداشــت. بــه اقصی نقاط کشــور ســفر 
می کرد و از ماجراهایش می گفت.

الســه مایا در ســال 1845 در سن پنجاه ونه سالگی در شهر آربوگا1 درگذشت. 
امروزه بر مزار او سنگ یادبودی قرار دارد.

نام شــخصیت های مجموعه کتاب های »بنگاه کارآگاهی الســه و  مایا« از این 
شخصیت واقعی گرفته شده است.

1. Arboga




