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تقدیم به پدر و مادرم. شما عشقی سرشار به من بخشیدید
و نور خواندن را به من هدیه کردید. به خاطر همین، تا ابد قدردانتان هستم.
د.ک

این کتاب را تقدیم می کنم به شما که بزرگ ترین ماجراجویی من هستید، 
َمت، لوسی، اِما، جو، پال، آیلین، ِمیسی و جک.
ا.ب









9

فصل اول

در اتاقـی تاریـک زنـگ تلفـن به صـدا درآمد، اما کسـی که کنار تلفن نشسـته 
بود، جواب نداد.

پس از یک دقیقه  سکوت، تلفن دوباره زنگ زد.
همان شماره.

یک دقیقه ی بعد، دوباره صدای زنگش بلند شد.
زنگ   زدن هایشان تمامی نداشت.

باالخره دست لرزانش را دراز کرد و تلفن را برداشت.
»الو؟«

صدایـی از آن طـرف خط گفت: »رئیس نیسـتم. امروز رو حسـابی شـانس 
آوردی. اما یادت باشه که رئیس دوست نداره منتظر بمونه.«

»راستش... من پول ندارم.«
صدای آهی از پشت تلفن به گوش رسید.
»یعنی... االن ندارم. یه کم وقت می خوام.«

فصل اول


