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خانم بروکس قبل از شروع زنگ اول برایمان قصه می خواند و 
من اصاًل دلم نمی خواهد که دیر برسم. 



 اما هر وقت می خواهم از راه میان ُبر بروم، باید از جلوی خانه ی بیلی تومی رد بشوم. 



 و او کالهم را از سرم می قاپد و فریاد می زند: 
»میسی خانم. کالهت را برداشتم، خوب کردم و خوب کردم.«

 
ً

این کارش واقعا
 کالفه ام می کند. 



 برای همین هم بیشتر وقت ها از راه طوالنی تر به مدرسه می روم.



اما امروز باران می آمد و من هم دیرم شده بود...



باالخره خودم را به کالس رساندم.


