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در اِوانزبرگ1 شـرقی بهار شـده بود و باران سیل آسـا می بارید؛ انگار یک نفر از 
توی آسـمان شـیلنگ آب باز کرده باشـد. در ارتفاعات کوهسـتان سبز، باران 
برف ها را به برفاب تبدیل می کرد و خاک را به ِگل والی. در جاده ها شیارهای 
لجن آلـود بـه جا می گذاشـت، نهرها را بـه غرش وامی داشـت و قطره قطره از 
پشـت بام مهمان خانه ای کوچک که روی تپه ای بر فراز شـهر، جا خوش کرده 

بود، پایین می چکید. 
باران دِم صبح شروع شده بود، ولی کم کم داشت با شفق آبی رنگ و ممتد 
بهـاری می آمیخـت و به تاریکی نزدیک می شـد. در آن نور مالیم، مهمان خانه  
دنـج و راحـت به نظر می رسـید. دیوارهایـش از تخته های چوبی سـفیدرنگ 
ساخته شده و تمیز و یکدست رنگ  خورده بودند. سقفش فلزی و سرخ رنگ 
بـود. روی تابلویـش نوشـته بـود کلبه ی گوزن شـمالی، که در بـاد بهاری تاب 

می خورد و غژغژ می کرد. 
پارکینگ مهمان خانه  خالی بود و همه جا در سکوت فرورفته بود. 

برایان باِترزبی2 با پدر و مادرش در آن مهمان خانه  زندگی می کرد. آنجا را که 

1. Evansburg 2. Brian Battersby
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قبالً یک سـالن تن آسـایی بود از عموی پدرش به ارث برده بودند. پدر و مادر 
برایـان کم کـم آنجـا را به مهمان خانـه ای آبرومند تبدیل کرده بودنـد که ده  اتاق 
داشت. آن روز، سه شنبه ای در اواخر ماه آوریل بود و مهمان خانه هیچ مسافری 
نداشـت. تا سـال آینده، دیگر خبری از اسـکی بازها نمی شد. دوچرخه سوارها و 
کوه نوردهـا هـم هنـوز نیامده بودنـد. هیچ کس توی کلبه نبود، جـز برایان و دو 

دوستش. پدر و مادرش هم پایین کوه به اِوانزبرگ شرقی رفته بودند. 
به برایان گفته بودند: »تا چند سـاعت دیگه شـام می گیریم و برمی گردیم. 

یه وقت خونه رو آتش نزنی!«
برایان هم گفته بود: »خیالتون راحت باشـه. مشـکلی پیش نمی آد.« ولی 
وقتی داشت پدر و مادرش را تماشا می کرد که با ماشین دور می شدند، کمی 
آب دهانش را قورت داد. چند ماهی می شـد که او و دوسـتانش تنها نمانده 

بودند. یعنی حواسشان بود تنها نمانند. 
وقتی تنها نبودند، بیشتر احساس امنیت می کردند. 

برایـان و دوسـتانش تـوی اتاق نشـیمن کلبه ی گوزن شـمالی بودند. اتاق 
بی نهایت دنج بود. قفسه ها پر از کتاب و روی میزها پر از مجله بود و آتش در 

شومینه ی سنگی بسیار بزرگی گُرگُر می سوخت. 
در قفل بود. احساس امنیت می کردند. ُخب. بفهمی نفهمی احساس امنیت 

می کردند. ماه ها بود که درست وحسابی احساس امنیت نکرده بودند. 
برایـان دلهـره اش را پـس زد و گفـت: »بارون بهـاری خیلی بدتـر از بارون 
پاییزیه.« چهارزانو روی کاناپه ی جلوی شـومینه نشسـته بود، ولی کتابش را 
گوشـه ای انداخت و رفت کنار پنجره ی جلویی ایسـتاد. چشم هایش را باریک 
کرد و از پشـت پرده، به آن سـوی پارکینگ وسـیع و رد ِگل آلود و محو جاده ی 
خاکی زل زد. همه چیز پشت پرده ی باران پنهان شده بود. مثل نخ از آسمان 
می بارید و وقتی به زمین می خورد، ِمه به هوا بلند می شـد. برایان ادامه داد: 
»چـون تـوی پاییـز هیچ امیدی نیسـت که هوا گرم و آفتابی بشـه. ولی توی 
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بهار...« به هوای گرگ ومیش چشم دوخت. چیزی تکان خورده بود؟ نه، نور 
داشت سربه سرش می گذاشت. 

»حوصلـه ت از زمسـتون سـر رفته.« دوسـتش ُالیویا آدلِـر1 از روی آن یکی 
کاناپـه جملـه ی برایان را تمام کرد؛ روی بالش ها لم داده بود، پتویی پشـمی 
دورش پیچیده بود و کتابی روی پایش قرار داشـت. قد ُالی از برایان بلندتر 
بود. چشم های درشت سیاه و موهایی فرفری مثل سیم تلفن داشت که روی 
سرش سیخ  شده بودند. جرعه ای از لیوان شکالت داغش نوشید و سعی کرد 
با دندان هایش مارشـمالو بردارد. برایان اول صدای قورت دادنش را شـنید و 

بعد، سؤالی را که ُالی مضطربانه پرسید: »اون بیرون چیزی می بینی؟«
برایان هنوز به پنجره ای چشم دوخته بود که قطره های باران یکریز از رویش 

به پایین جریان داشتند. 
کوکـو زینتنـر2 پرید وسـط حـرف دوسـتانش: »بارون که بد نیسـت.« کوکو 
همیشـه نیمـه ی ُپـر لیـوان را می دیـد. روی زمیـن، در نزدیک تریـن نقطه به 
شـومینه نشسـته بود. تقریبًا توی شـومینه بود. او ریزنقش ترین دانش آموز 
کالس ششم بود و زود سردش می شد. کوهی از کتاب کنارش روی هم تلنبار 
شـده بود. کوکو جرعه جرعه از لیوان دسـته دارش می نوشـید و پتویی بافتنی 
روی شـانه هایش انداختـه بـود. موهایـش را کـه رنگش به صورتـی می زد، از 

پشت بافته بود. »اینجا خیلی دنجه.«
برایان کمی مردد گفت: »آره.« تمام طول زمسـتان، خودشـان را در جاهای 
دنـج حبـس کرده بودند. بعدازظهرهای طوالنـی در تخم مرغ؛ خانه ی مزرعه ای 
قدیمی ُالی. صبح های تعطیالت آخرهفته در خانه ی کوچک و مرتبی که کوکو 
و مادرش با همدیگر آنجا زندگی می کردند و در مرکز شهر اِوانزبرگ شرقی قرار 
داشـت و روزهای زیادی هم توی کلبه ی گوزن شـمالی؛ محل زندگی برایان و 

پدر و مادرش. 

1. Olivia Adler 2. Coco Zintner
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ولـی برایـان دیگـر از جاهای دنج خسـته شـده بـود. وقتـی نتوانی بروی 
بیـرون، دیگـر هیچ جـا دنج نیسـت و همه جـا کم کم برایت کوچک می شـود. 
خسـته شـده بـود از اینکه همـه اش از پنجره بیرون را نگاه کنـد و به آینه زل 

بزند و دنبال چیز مشکوکی بگردد. دنبال خطر. 
اتـاق نشـیمِن کلبـه ی گـوزن شـمالی دیوارهای سـفیدرنگ داشـت، زمین 
کهنه اش از چوب کاج بود و روی تمام مبل هایش کُپه کپه بالش گذاشته بودند. 
شوفاژ تلق تلق می کرد؛ گل و برگ های خشک شده و حشرات قاب شده دیوارها 
را پوشـانده بودند. پتوهای پشـمی گرم ونرم از مبل  و صندلی ها و از خود آن ها 

آویزان بود. همه جا بوی روغن پرتقال و کاج می داد. 
تنهـا چیـزی که سـر جای درسـتش نبـود، پتویی بـود که ُالـی روی آینه ی 
روبه روی شومینه انداخته بود. همین که پدر و مادر برایان رفته بودند، ُالی، بدون 

یک کلمه حرف، آینه را پوشانده و دورتادورش طناب پالستیکی کشیده بود. 
هر سـه نفرشـان می دانسـتند کـه آینه   هـا خطرناک اند. هیچ کدامشـان به 

آینه ها  اعتماد نداشتند، به خصوص ُالی. 
وقتی ُالی آینه ها را می پوشاند، برایان تمام درها را چفت وبست می کرد. 

برایان به خودش می گفت جایشان خوب است. جایشان امن است. رویش 
را از پنجره ی خیس برگرداند و پایش به توده ی کتاب ها گیر کرد. 

»آخ!« برایان جستی زد و شست دردناک پایش را محکم گرفت. 
»هیوالی کتاب دوباره حمله ور شده.« ُالی قاه قاه خندید و کوکو گفت: »حالت 

خوبه، برایان؟« پژواک صدایشان در کلبه ی خالی پیچید. 
برایـان گفـت: »بله.« با سـگرمه های درهم، دوباره خـودش را انداخت روی 
کاناپه. »آخه این ها به چه درد می خورن؟« با اخم نگاهی به کتاب ها انداخت. 
حدود بیسـت تا کتاب به سـه کُپه تقسـیم شـده بودند؛ نفری یک کُپه. برایان 
کتاب رویی کُپه ی خودش را برداشـت و با بی میلی وراندازش کرد. اسـمش 

تسخیرشدگی و وحشت در ایالت کوهستان سبز بود. 
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گفت: »گمونم این رو قبالً خونده باشم. همه  رو باهم قاتی کرده ام.« 
اسم کتاب ُالی هم خنده در تاریکی: داستان های واقعی از تسخیرشدن های 
حقیقتـًا هولنـاک بـود. ُالـی گفـت: »درکت می کنـم.« پتویـی را محکم تر دور 
شانه هایش پیچید. »ولی نمی دونم این ها به دردمون می خورن یا نه. مثالً... 

این یکی رو گوش کنین.« بلندبلند از روی کتاب خواند: 

در زمان هـای قدیم، مرد سـبزِ تبربه دسـت به تنهایـی در جزیره ی 
قهرمان جنوبی زندگی می کرد. همیشه از دیگران شیر می دزدید، 
ولی همسایه هایش آن قدر از او می ترسیدند که هیچ کس جرئت 
نداشـت حرفـی ازش بزنـد. روزی، مـرد بـا تبـر خـودش اتفاقی 
دسـتش را از تنـش جـدا کـرد، ولی آن قدر لجوج بـود که اصالً به 
روی خودش نیاورد. فقط تبرش را جای دسـتش گذاشـت. از آن 
روز به بعد، او به جای دست، تبر داشت و هروقت از خانه بیرون 
می رفت، صدایش از دوردسـت ها به گوش می رسـید که دستش 

را به این سو و آن سو تاب می داد و همه چیز را قطع می کرد... 

برایان اظهارنظر کرد: »عجیبه.« 
کوکو گفت: »ولی به دردمون نمی خوره.« 

برایان با خودش فکر کرد هیچ کدامشان دقیقًا نمی دانند دنبال چه می گردند. 
فقط می دانستند چاره ای جز پیدا کردنش ندارند و واقعًا امیدوار بودند هروقت 

پیدایش کردند، متوجهش بشوند. 
اسم کتاب کوکو هم داستان هایی واقعی که جیغتان را درمی آورند بود. کوکو 
آهسـته گفت: »شـاید چیزی که دنبالش می گردیم توی هیچ کتابی نباشـه. 
آخـه... از ماه دسـامبر تا حاال این همـه تحقیق کرده ایم و هنوز هیچی گیرمون 

نیومده، حتی یه سرنخ.« 
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برایـان خشـمگین گفت: »یه چیزی هسـت. یه جایـی. فقط باید دنبالش 
بگردیم.« 

تسخیرشـدگی و وحشـت در ایالت کوهسـتان سـبز را برداشـت و ورق زد. 
دو دختـر سـکوت کردنـد. غرش باران، مثل پتویی دیگـر، آن ها را در خودش 
فروبرد. اگر چیزی یواشـکی بهشـان نزدیک می شد، امکان نداشت صدایش 

را در هیاهوی باران تشخیص بدهند. 
برایان به خودش دستور داد، بهش فکر نکن. 

نگاه برایان روی بندی جدید از کتاب ثابت ماند. 
اولش نوشته بود: ناخدا شیهان و ویرانی گابلین. 

ویرانـی گابلیـن هم چیزی نبود که دنبالش می گشـتند، ولـی برایان کمی 
مکث کرد. عاشق داستان هایی بود که از قایق ها می گفتند. 

متن این طور ادامه می یافت: در سال 1807، گابلین نام یک کشتی تجاری 
در دریاچه ی چمپِلین1 بود. فرمانده  این کشـتی، ویلیام شـیهان نام داشـت و 
مردم می گفتند او باهوش ترین، خوش تیپ ترین و بی رحم ترین ناخدای بین 

ناحیه ی برلینگتون و ناحیه ی تیکونِدروگا است. 
ولی قانون ممنوعیت واردات در سـال 1807، مانع تجارت او شـد و ناخدا 
شـیهان به قاچاق روی آورد. او برای ناوگان انگلیسـی مستقر در هالیفاکس، 
الوارهـای چوبـی قاچاق می کـرد و در ازایش، پارچه های کتـان قاچاق تحویل 

می گرفت. در این کار هم تبحر خاصی داشت. 
تا شبی که خودش، کشتی اش و کارکنانش ناپدید شدند. 

شـبی ِمه آلـود در پاییـز سـال 1808، گابلیـن در دهانه ی نهر آتـر در انتظار 
بارگیری بود. اما قبل از آن، هشداری برای کشتی دولتی مبارزه با قاچاقی به 
نام پرواز ارسـال شـده بود تا مراقب گابلین  بدنام باشد. پرواز منتظرشان بود 

و شیهان و افرادش چاره ای جز فرار ندیدند. 

1. Champlain
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تمام شب، کشتی ها در دریاچه مشغول تعقیب و گریز بودند. گابلین پیش 
می راند و پرواز به دنبالش. تمام شـب، دو کشـتی به مسیرشـان ادامه دادند. 
شیهان هر حقه ای بلد بود به کار بست تا پرواز را جا بگذارد، ولی کشتی دولتی 

دست از سرش برنمی داشت. 
باالخره ِمه ناپدید شد، ماه بیرون آمد و منظره ای هولناک را آشکار کرد. 

گابلیـن دیگـر پیش نمی راند، بلکه داشـت غرق می شـد. دماغـه اش رو به 
آسمان بود و عقب کشتی درون دریاچه فرورفته بود. حتمًا به ِگل نشسته بود، 

اما چگونه؟ هر دو کشتی در آب های آزاد می راندند. 
پرواز نزدیک تر شد و نزدیک تر. ولی قبل از اینکه به گابلین برسد، کشتی 
قاچاق قل قل کرد و در آب فرورفت. ملوانان سوار بر پرواز صبر کردند تا صدای 

فریاد نجات یافتگان را بشنوند. 
ولی فقط سکوت بود و سکوت. 

تا سحرگاه، پرواز تمام منطقه ای را که در آن شاهد غرق شدن گابلین بود، 
زیر و رو کرد. 

اما چیزی نیافت. فقط تخته پاره ای شناور بر آب نشان می داد گابلین آنجا 
بوده است. دریاچه کشتی و تمام افرادش را بلعیده بود. 

ولی می گویند در شب های ِمه آلود هنوز می شود گابلین را دید که به سرعت 
در دریاچه پیش می راند و هنوز می شـود صدای شـیهان را شـنید که پرواز را 

به خاطر نابودی کشتی اش، نفرین می کند...
چراغ ها خاموش و روشن شدند. 

برایـان یکهـو سـرش را از روی کتـاب بلند کـرد. ُالی و کوکو هـم محتاطانه 
دوروبرشان را نگاه کردند. چراغ ها دوباره سوسو زدند. 

کوکو گفت: »حتمًا طوفان...«
و بعد، چراغ ها خاموش شدند. 

درست در همان لحظه، یک نفر در زد... گوم، گوم، گوم. 
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سـه تایی خشکشـان زد. خوب می دانستند که نباید جیغ بزنند. فقط به در 
زل زدند. تنها روشنایی آنجا از نور آتش بود که سایه های بزرگ و عجیبشان 

را روی دیوارها می انداخت. 
گوم. این بار تقه ی در همه شـان را از جا پراند و به همدیگر نزدیکشـان کرد. 
پای کوکو به کوه کتاب ها گیر کرد؛ ُالی گرفتش. محکم دست همدیگر را گرفتند 

و وسط اتاق ایستادند. 
برایان زمزمه کرد: »من بیرون کسی رو ندیدم! ماشین هم ندیدم...«

ُالی نجواکنان گفت: »ماشینی در کار نبود، وگرنه چراغ هاش رو می دیدیم.«
کوکو آهسته گفت: »شاید با چراغ  خاموش اومده باشه.«

ُالـی نگاهی به ُمچ دسـتش انداخت. سـاعتی دسـتش بـود. ولی نه یک 
ساعت معمولی. مال مادرش بود که از دنیا رفته بود. صفحه اش َترک خورده 

بود و زمان را نشان نمی داد. ولی گاهی به ُالی توصیه هایی می کرد. 
مثل االن. 

ساعت درخشش محو و آبی رنگی داشت و فقط یک کلمه با حروف کم رنگ 
روی صفحه اش سوسو می زد. 

می گفت هیس. 
سه تایی بی حرکت ایستادند. برایان خیسی عرق را روی پیشانی اش حس 
کـرد. قلبـش گرومب گرومـب می کرد، انگار قرقاولی بود کـه در بهار پا به زمین 
می کوبـد. چـرا صدای ضربان قلب این قدر بلند بود؟ سـعی کرد نفس نکشـد. 

حس کرد دست هایش هم عرق کرده. باید فرار کنند؟ یا بی حرکت بمانند؟ 
هیس. 

صـدای تقه هـا قطع شـده بـود. برایان صدای آهسـته ی قدم هایی را شـنید. 
قدم هایی که دور خانه می چرخیدند و به طرف پنجره ی بزرگ جلویی می رفتند. 
خش. خش. کسـی داشـت قـاب پنجره را می خراشـید. برایـان حس می کرد 
قفسه ی سینه اش از شدت ضربان قلبش می لرزد. هیچ کدامشان ُجنب نخوردند. 
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قدم ها دوباره به طرف در رفتند. بچه ها دیدند که دستگیره ی در تکان خورد. 
دستگیره خیلی آرام پایین چرخید. پایین و پایین تر رفت. برایان نمی توانست 

در آن نور کم، قفل در را ببیند. در را قفل کرده بود، مگر نه؟ مگر نه؟
صدای نفس های تند و کوتاه کوکو را از کنارش می شنید. 
دستگیره تا پایین ترین نقطه ی ممکن پایین آمده بود. 

ُالی که دست کوکو را محکم گرفته بود، زمزمه کرد: »فرار کنین.« 
ولی قبل از اینکه تکان بخورند، نوری شدید از پرده ها به داخل تابید؛ شبیه 
نور ماشـین بود... ماشـینی از آن طرف پارکینگ می آمد. دسـتگیره ی در دیگر 

تکان نخورد. ایستادند و نفسشان را حبس کردند. 
چراغ های اتاق سوسو زدند و دوباره روشن شدند. 

در هنوز بسته بود. هیچ کس جز خودشان آنجا نبود. 
برایان زمزمه کرد: »من در رو قفل کردم. قفلش کردم. قسم می خورم.«

ُالـی گفـت: »می دونـم.« دوباره نگاهی به سـاعتش انداخـت. برایان هم به 
ساعت او نگاه کرد. کوکو هم همین طور. دیگر صفحه ی ساعت خالی بود. دوباره 
شـده بود همان سـاعت ُمچی دیجیتالی قدیمی که برای ُمچ ُالی بزرگ بود و 

َترکی شبیه تار عنکبوت روی صفحه اش افتاده بود. همه شان می لرزیدند. 
چراغ هـای ماشـین تـوی پارکینگ خاموش شـدند. لحظه ای بعـد، برایان 
صـدای پـدر و مـادرش را شـنید که گـرم صحبت بـا همدیگر بودنـد. مامان و 
بابایش از ماشـین پیاده شـدند. نفس برایان سـر جایش آمد. احتماالً دچار 

توهم شده بودند. 
ولی یک جورهایی مطمئن بود که این طور نبوده. 

کوکو زمزمه کرد: »اون چی بود؟«
ُالی گفت: »نـ... نمی دونم.« 

کوکو گفت: »پدر و مادرت نجاتمون دادن، برایان. فکر کنم واقعًا پدر و مادرت 
باشن، آره؟« 
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برایان گفت: »بله.« هنوز داشتند می لرزیدند. 
ُالـی گفـت: »فکـر نمی کنـی که هنوز یه چیـزی اون بیرون باشـه؟ یه چیز 

خطرناک؟«
»چراغ ها دوباره روشن شده ان.« برایان با دست لرزان به چراغ ها اشاره کرد. 
دخترهـا جـواب ندادند. برایـان صدای پای مادرش را توی مسـیر ورودی 
شـنید. شـنید که روی ایـوان ورودی مکـث کردند. بعد، مادرش با سـروصدا 
وارد شد، دِم در مکث کرد، چیزی به پدر برایان گفت و خندید. خیلی عادی. 
مادر برایان از دیدن آن ها که همه باهم وسـط اتاق بزرگ ایسـتاده بودند، 
تعجب کرد. لبخندزنان گفت: »شـبیه بچه راکون هایی شـده این که توی صحرا 

گم شده ان. فکر کنم گرسنه تون شده، آره؟«
برایان لب هایش را لیسید و صدایش درآمد. گفت: »آره، مامان. بدجوری 

گرسنه مونه.«
مادر برایان پوستی گندمگون داشت و چشم هایش درست شبیه چشم های 
برایان بود. به  قول پدر برایان، مثل برکه ای در تابستان، وقتی نور بر آن می تابد. 
وقت هایی که مهمان خانه پررونق بود، هر غذایی که رسـتوران آماده می کرد 
می خوردند. ولی وقتی نبود، بیشتر از بیرون غذا سفارش می دادند. مادر برایان 
که رسـتوران را در روزهای شـلوغ اداره می کرد، از آشپزی خسته بود. می گفت: 
»خواهش می کنم یه ذره بهم استراحت بدین. تو رو خدا.« و به رستوران تایلندی 

یا همبرگرفروشی زنگ می زد. همه ی مردم شهر مادرش را می شناختند. 
بوی غذایی خوشـمزه مشـام برایـان را نوازش  کرد. لحظـه ای بعد، پدر که 

چهار جعبه  در دست داشت، وارد شد. 
پـدر گفـت: »توی شـهر راجر و زِلدا1 رو دیدیـم.« راجر بابای ُالی و زلدا مادر 
کوکو بود. »شـام می آن اینجا. برایان، دسـت هات رو بشور. گوش هات رو هم 

بشور. وقت شام درست کردنه!« 

1. Roger and Zelda
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کوکو گفت: »آقای باترزبی... یعنی نمی خوایم پیتزا بخوریم؟« 
پدر برایان نگاهی به جعبه های توی دستش انداخت و جوری از جا پرید 

که انگار غافلگیر شده باشد. گفت: »ای وای! این ها دیگه از کجا اومدن؟«
 پدر برایان از شوخی کردن خوشش می آمد. پدر ُالی هم همین طور. حسابی 
با همدیگر جور شـده بودند. برایان گفت: »ُخب، بیاین بریم.« و رو به دخترها 

ادامه داد: »بریم دست  و صورتمون رو بشوریم.« 
همین که خواستند بروند، برایان شنید مادرش صدایش زد و گفت: »برایان... 

برایان. تو چیزی روی ایوون جلویی جا گذاشتی؟« 
برایان ایستاد. حس کرد دخترها هم کنارش خشکشان زده. 

برایـان رو برگردانـد و گفـت: »اومـم، نـه.« حس می کرد زبانش به سـقف 
دهانش چسبیده است. »چطور مگه؟«

مادرش گفت: »چیز خاصی نیست. فقط این رو جلوی در روی زمین پیدا 
کردم. گفتم قبل از اینکه بندازمش سطل آشغال، ازت بپرسم.« بلندش کرد. 

تکه کاغذی ِگرد و سیاه رنگ، تقریبًا اندازه ی کف دست برایان بود. 
برایـان مکـث کـرد. بعـد، ُالی با صدایی رسـا گفـت: »اون مال منـه، خانم 

باترزبی. از دستم افتاده. تکلیف مدرسه ست.« 
مـادر برایـان گفت: »ُخب، چه عالی. خوب شـد قبل از اینکه خیس بشـه، 

پیداش کردم.« 
به طـرف ُالی گرفتش. ُالی نگاهی به سـاعتش انداخت؛ انگار می خواسـت 
سـاعت راهنمایـی اش کند. ولی سـاعتش هیچ  کاری نکـرد و ُالی با گام های 

بلند جلو رفت و تکه کاغذ سیاه را از دست مادر برایان گرفت. 
مادر برایان گفت: »هوممم.« و به هر سه تایشـان اخم کرد. برایان فکر کرد 
حتمـًا همه شـان به خاطـر تاریکی و صدای خش خـش آن قدم ها، هنوز کمی 
وحشـت زده به نظر می رسـند. »حالتون خوبه؟ احتماالً گرسـنه تونه، ها؟ برین 

دست وروتون رو بشورین. من میز رو می چینم.«


