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مقدمه



قرار بود 
ساعت هشت 

پیش نَوین باشیم.
دیرمون
شده. 

هنوز کلى 
وقت داریم... 

نیم ساعتى 
مونده. 

پونزده دقیقه، 
نه نیم ساعت. 

انگار بابا 
تو یه دنیاى دیگه 

ِسیر مى کنه. 

اونجا 
زمان کند  تر 

مى گذره.
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با عقل 
جور در مى آد. 

به نظرم نوین از این که 
چند دقیقه بیشتر بتونه با رایانه 

بازى کنه ناراحت نمى شه،
 عزیزم. 

وقتى 
رسیدیم من هم 

مى تونم بازى کنم،  
بابا؟

بشین سر جات 
امیلى.

اممم... 

دیوید! 

باشه، 
قبول. 

همین   االنش هم 
دیرمون شده،

 دیوید. 
وقتى برگردیم خونه 
ساعت از یازده هم

 گذشته.  

درسته. 
حق 

 با توئه. 

شنیدى 
باید امیلى؟

بازى رو بذاریم 
براى دفعه ى بعد. 
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حواسم 
هست. 

طرف اصالً
 حواسش نیست که 

نور باالش روشنه. 

واقعاً که 
چه آدم هایى 
پیدا مى شن. 
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امیلى چطوره؟

من خوبم
بابا.

خب امیلى، حاال خودت رو 
بکش بیرون و از جلوى 

ماشین برو بیرون. 

آفرین،
همین  جورى. 

از ماشین 
فاصله بگیر،
امیلى. 

حاال 
نوبت توئه 

کارن. 

بیا 
مامان. 

دستت رو 
بده به من!  

حالت
خوبه، 
کارن؟

دماغم 
داغون شده؛

امیلى!

بابا !
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نمى تونم
فقط دستت رو  امیلى، 

بده به من بابا. 
خواهش 

مى کنم. 

باید زود 
از اون تو 

بیاى بیرون! 

پاهام
گیر کردن، 

کارن. 

باید یکى رو پیدا کنیم که 
بتونه من رو بکشه بیرون... 

برین کمک بیارین. 

وقت نداریم، 
دیوید!  

ماشین داره 
 ! سر مى خوره

فقط 
دستت رو 
بده به من. 

پاهام زیر داشبورد 
گیر کرده. 

تو به کمک نیاز دارى...امیلى،
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نمى تونم 
تکون بخورم، 

کارن.

زود باش! 
تو مى تونى!
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کارن،

ولم کن.
تو باید 

مراقب امیلى 
باشى. 

ولم کن. 

14




