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67

 

67
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جرونیمو استیلُتن

موشزیرکوخوشفکر،
سردبیرجریدهیجوندگان

 

ِته آ استیلُتن

خواهرجرونیمووخبرنگار
ویژهیجریدهیجوندگان

تراپولا استیلُتن

یکموشدلقکوبینمک،
پسرعمویجرونیمووصاحب
مغازهیِخرتوپِرتفروشی

بنجامین استیلُتن

موشچهینُهسالهیشیرین
ودوستداشتنی،

برادرزادهیتودلبُرویجرونیمو

در جزیره ی ماکاموشی کی چه کاره است؟

دوستان موش موشی عزیزم! 
خوش آمدید!خوش آمدید! به دنیای
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تا حاال شده راِه بد جلوی پنجه ت بذارم؟

آسماِن آبی... ساحل ماسه ای... داشتم رؤیای مسافرت می دیدم. 
این  فرار می کردم.  از   باید  بله، 

آخری ها توی دفتر روزنامه خیلی کار کرده بودم.
آخ! چه رفتار بی نزاکتی! یادم رفت خودم را معرفی کنم. اسم من 
استیلُتن است، جرونیمو استیلُتن. من سردبیر روزنامه ای هستم 

به اسم جریده ی جوندگان. 
معروف ترین و محبوب ترین 

روزنامه ی ماکاموشی.
من عاشق کار توی 

روزنامه ام. ولی تازگی ها 
سرم خیلی  

شده. 
این همه کار آن 

هم بدون تفریح و خوش گذرانی، 
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تاحا شدهراهِبدجلویپنههتباارات تاحا شدهراهِبدجلویپنههتباارات

که  این چیزی است  می کند.  را  موش 
عموبزرگه ام، شادان پنجه، همیشه می گفت. به هر حال یک روز صبح، 
رد شدم. عکس های  آژانس مسافرتی  تا  چند  کنار  از  راهم  سِر 
به نظر می آمد، درختان نخل، 

رد شدم. عکس آژانس مسافرتی  تا  چند  کنار  از  راهم   
روی پنجره شان خیلی

دکه های پنیرفروشی کنار استخر...
آه کشیدم. بله، وقتش بود به خودم استراحتی بدهم.

دِر آژانِس  را هل دادم که بروم تویش. 
یکی از بهترین آژانس های مسافرتی نیوموش سیتی. 

ولی قبِل اینکه حتی نوک پنجه ام را بگذارم توی آژانس، یک نفر 
ُدمم را کشید.

صدای گوش خراشی پرده ی گوشم را خراشید: »اوهو! سام علیک 
می خوای بری سفر؟«
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خندهواگیرداراست

دوستان موش موشی عزیزم!
ممنون که این کتاب را خواندید. تا کتاب بعدی شما 

را به خدا می سپارم.
به زودی با یک ماجراجویی سیبیل چسب و هیجان انگیزِ 

دیگر به سراغتان می آیم. قول می دهم!
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نقشه ی ماکاموشی

به سمت تنگه ی جوندگان

گربه های راهزنکشتی  جزیره ی گربه نَره

جزیره ی دزدان سرِ گردنه

مجمع الجزایر 
یوزپلنگ صخره ی 

چنگال گربه

به سمت اقیانوس 
موشانتیک

به سمت دریای موش ها

جزیره ی َخزپَرت

ساحل موش دژ

بندرگاه 
گربه ی خیابانی

به سمت اقیانوس 
موِش آرام

جزایر همستر

صخره های مرجانی

چدارستان

بندر موش

َسن موشیسکو

نیوموش سیتی

ییالق 
پنیر سوئیسی

ماکاموشی، جزیره ی جوندگان جسور
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