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تقدیم به همه ی خواهرهای دنیا؛
مخصوصًا خواهر قشنگ خودم، کیمیا!
ا.د
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تحمل داداشی که توو هر خالفی شهره ی خاص و عامه، 
کار سـاده ای نیسـت. تحمل یه داداش پرحرف هم کار 

ساده ای نیست. مطمئنم ریف واسه تون کلی درباره ی 
مـن حـرف زده. خب، بگین ببینـم چیا رفته؟ رفته 

دهن لقم؟ رفته روو اعصابم؟ رفته همیشه همه ی 
پودینگا رو من می خورم؟

پـس بذاریـن بهتـون یـه چیـزی رو بگـم: 
دروغه. همه چیزایی که رفته 

دروغه.

ِریف یه دروغ گوی خیکیه!

فصل ۱
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البتـه بـه جـز قضیـه ی پودینـگا. اون... خب چطـوری بگم...اون یـه مورد 
راسته.

یـف کاچادورَیـن یه  ولـی بذاریـن یـه چیـزی رو واسـه تون روشـن کنـم. ره
دروغ رـوی خیکیهرحـاال واسـه این کـه بهتون ثابـت کنم من همیشـه حقیقت 
رو می رـم، حـرف خـودم رو اصالح می کنم: ریـف یه دروغ رـوی الغرُمردنیه. 

تعریفاش از منم، همه اشتباهه.
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اصل داستان از این قراره: ریف دائم داره دیوونه بازی در میاره و هیشکی 
نیسـت بهـش یـه چیـزی بگه. تـازه از کالس شیشـم که انداختنـش بیرون، 

ُبردنش هنرستان.
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ولی خدا نکنه از من یه اشتباه سر بزنه.

حـاال جورجیا کاچادورین، واقعًا چه شـکلیه؟ خب، راسـتش من خیلی از 
ریف زرنگ ترم. باور نمی کنین، می تونین از کسایی که تست هوش ایالتی رو 

طراحی می کنن بپرسین.
در ضمن، خیلی هم بامزه م.


