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آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان 
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واحد دوم غربی، صندوق پستی: 
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 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً 

برای نشر هوپا محفوظ است.
 استفاده ی بخش هایی از متن کتاب، 
فقط برای نقد و معرفی آن مجاز است.

نشر هوپا با همکاری آژانس ادبی کیا در چهارچوب 
 )Copyright(قانون بین المللی حق انحصاری نشر اثر
امتیاز انتشار ترجمه ی فارسی این کتاب را در سراسر 
دنیا با بستن قرارداد از ناشر آن )edebé( خریداری 

کرده است.
انتشار و ترجمه ی این اثر به زبان فارسی از سوی 
ناشران و مترجمان دیگر مخالف عرف بین المللی 

و اخالق حرفه ای نشر است.

LOS CASOS DEL INSPECTOR CITO 
y su ayudante Chin Mi Edo: El visitante 
nocturno
© Antonio G. Iturbe (text)
© Àlex Omist (illustrations)
Originally published in Spain by edebé, 2008
www.edebe.com
Persian edition arranged by Kia literary agency

 سرشناسه: ایتوربه،   آنتونیو خ. ،   ۱۹۶۷ - م.   
.Iturbe, Antonio G

 عنوان و نام پدیدآور: مهمان ناخوانده/ نویسنده آنتونیو ایتوربه؛ تصویرگر آلکس اومیست؛ مترجم رضا اسکندری.
 مشخصات نشر: تهران: هوپا  ، ۱۳۹۵.  

 مشخصات ظاهری: ۴2ص.: مصور)رنگی(.
 فروست: پرونده های کارگاه سیتو و دستیارش چین می ادو؛ ۳.

 شابک:   دوره   :2-۷0-802۵-۶00-۹۷8  ؛  ۹۷8-۶00-802۵-۷۳-۳ 
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا

   El visitante nocturno, 2008.    :یادداشت: عنوان اصلی 
 یادداشت: گروه سنی: ج.

 موضوع: داستان های پلیسی اسپانیایی
Detective and mystery stories, Spanish :موضوع 

 موضوع: داستان  های ماجراجویانه اسپانیایی
Adventure stories, Spanish :موضوع 
 شناسه افزوده: اومیست، آلکس،   ۱۹۷۴ - م.  

Omist, Alex :شناسه افزوده 
 شناسه افزوده: اسکندری، رضا،   ۱۳۶۴ -  ، مترجم

 رده بندی دیویی:  ۱۳۹۵  م ه ۹۵8 الف   82۳/۹2 
 شماره کتاب شناسی ملی:  ۴2۵20۱۱ 
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برای بِبت، ِبئا و کلودیا
چون هیچ وقت ناامیدم نکرده اند.
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کارآگاه س���یتوی معروف در دفت���ر کارش در کالنتری مرکزی 
ش���هر است و مجموعه ی ذره بین  هایش را نگاه می کند. سروان 

چین می ادو هم با چشم های بسته روی زمین نشسته. 
- می شود بگویی آنجا روی زمین چه کار می کنی سروان؟

- دارم مدیتیشن می کنم.
- مدیتیشن؟ مدیتیشن دیگر چیه؟

- یک چیزی است مثل فکر کردن با چشم های بسته.
- من هنوز نتوانسته ام آن ماجرای نیمرو خوردن با چاپستیک را 

هضم کنم، ولی این یکی دیگر واقعاً شاهکار است!
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در باز می ش���ود و کله ی گن���ده ی فرمان���ده تروئنوس، مثل 
همیشه بداخالق، ظاهر می شود.

- بهتر اس���ت دست از گپ زدن بردارید و به کارتان برسید! 
زود راه بیفتی���د پرونده ی خیلی عجیبی را که در خانه ی یک خانم 

محترم اتفاق افتاده، حل و فصل کنید. به پیش، قدم  رو!
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خان���م دانی���ا با دلش���وره ی زیاد 
برایش���ان  تعریف می کند که توی 

خانه اش چه اتفاقاتی افتاده.
- دیش���ب صداه���ای عجیبی 
از  توی اتاق نش���یمن ش���نیدم. 
تندی  خودم را رساندم اتاق و 
فهمیدم  یک نفر آنجا بوده؛ آخر 
ظرف میوه پخش زمین ش���ده 

بود. اما  هیچ کسی آنجا نبود!
مهم���ان  ای���ن  آن وق���ت   -

ناخوانده  از کجا آمده بود تو؟
- این دیگر از همه عجیب تر  
است. فقط پنجره ی آشپزخانه 
باز بود، ب���رای همین فکر کردم 
از آنجا آم���ده... اما خانه ی من 
طبقه ی  پنجم است! چطوری یک 

نفر می تواند این قدر باال بیاید؟  www.ke
tab

am
ko

o.i
r



www.ke
tab

am
ko

o.i
r



www.ke
tab

am
ko

o.i
r


	3.pdf
	Untitled.pdf
	Full page photo2.pdf
	Full page photo.pdf


