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دین کونتز

منتشر شد Leigh Nichols در ابتدا با نام مستعار
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کتاب ھای برکلی. نیویورک

این یک اثر داستانی است. نام ھا ، شخصیت ھا ، مکان ھا و رویدادھا ھستند
، یا محصول تخیل نویسنده است یا بھ صورت ساختگی استفاده می شود

و ھر شباھتی با افراد واقعی ، زندگی و یا مرده ، تجارت
.مؤسسات ، رویدادھا یا مناطق محلی کامالً تصادفی است

در ابتدا تحت عنوان منتشر شده است
.نام مستعار لی نیکلز

چشمان کمبود

صفحھ 3

کتاب برکلی / منتشر شده توسط آرایش با
Nkui ، شرکت

تاریخ چاپ
چاپ کتابھای جیبی / فوریھ 1981

چاپ برکلی / ژوئیھ 1996

.کلیھ حقوق محفوظ است
.کپی رایت © 1981 توسط لی نیکلز

.Nkui ، Inc کپی رایت © 1996 توسط
.کپی رایت عکس نویسنده © 1993 توسط جری بائر

، این کتاب ممکن است بھ طور کامل یا جزئی تکثیر نشود
.یا ھر وسیلھ دیگر mimeograph بدون مجوز توسط
، برای نشانی اطالعات: گروه انتشارات برکلی

، بخشی از شرکت پنگوئن پوتنم
.خیابان 375 ھادسون ، نیویورک ، نیویورک 10014

شابک: 5-15397-425-0

برکلی
، کتاب ھای برکلی توسط گروه انتشارات برکلی منتشر شده است
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، بخشی از شرکت پنگوئن پوتنم
.خیابان 375 ھادسون ، نیویورک ، نیویورک 10014

"B" برکلی و طراحی
.Penguin Putnam Inc عالئم تجاری متعلق بھ

چاپ شده در ایاالت متحده آمریكا

15 14 13

صفحھ 4

، است Gerda این نسخھ بھتر برای
.با عشق

، بعد از پنج سال کار
اکنون کھ تقریباً پیشرفت کردم

، این رمان ھای اولیھ برای اولین بار با نام قلم منتشر شد
.من قصد دارم خودم را بھبود بخشم

، با توجھ بھ تمام آنچھ او باید انجام دھد
این پروژه جدید از این پس او را می شناسد

.بھ عنوان صد سالھ طرح
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،سھ شنبھ 

دسامبر30 

1

شب گذشتھ ، امروز سھ شنبھ ، در راه خانھ از یک MINNES در شش دقیقھ
.در اواخر دوره نمایش جدید او ، تینا ایوانز پسرش ، دنی را در ماشین غریبھ ای دید
.اما دنی بیش از یک سال مرده بود
دو بلوک از خانھ او ، قصد خرید یک کوارتس شیر و یک قرص گندم سبوس دار را دارد
نان ، تینا در یک بازار بیست و چھار ساعتھ متوقف شد و در دره زرد خشک پارک
.یک بخار سدیم بخار ، در کنار واگن ایستگاه شورولت با رنگ خامھ ای و خامھ ای
پسر در صندلی مسافر جلو واگن بود و منتظر کسی در فروشگاه بود. تینا
.می توانست تنھا سمت صورت خود را ببیند ، اما او در تشخیص دردناک بھ آن برخورد کرد
دنی
پسر حدود دوازده سال داشت ، سن دنی. او موھای تیره و ضخیمی مانند دنی داشت ، بینی ای کھ
.شباھت زیادی بھ دنی داشت ، و یک خط فک ظریف مانند دنی نیز بود
او اسم پسرش را زمزمھ می کرد ، گویا اگر این شخصیت محبوب را بترساند اگر باشد
ھر بلندتر صحبت کرد

صفحھ 6

غافل از اینکھ او بھ او خیره شده بود ، پسر یک دست را بھ دھان خود انداخت و کمی بھ آرامی در آن نشست
.انگشت شست خم او ، کھ دنی شروع کرده بود یک سال یا ھمین قبل از مرگش انجام دھد
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.بدون موفقیت ، تینا سعی کرده بود او را از این عادت بد بشکند
حال ، وقتی او این پسر را تماشا می کرد ، بھ نظر می رسید شباھت او بھ دنی فراتر از صرفھ نیست اتفاقی. 

او ھنوز ناگھان دھان تینا خشک و ترش شد و قلبش لرزید. 
با از دست دادن تنھا فرزند خود سازگار نبود ، زیرا او ھرگز نمی خواست یا سعی نمی کرد

او با در دست گرفتن شباھت این پسر بھ دنی خود ، خیلی راحت توانست تنظیم بھ آن 
.تصور کنید کھ در وھلھ اول ضرر نداشتھ است

بیشتر آنچھ او در نظر گرفت شاید . . . شاید این پسر واقعاً دنی بود . چرا کھ نھ؟ 
پلیس و آن ، کمتر دیوانھ بھ نظر می رسید. از این گذشتھ ، او ھرگز جسد دنی را ندیده بود. 

مسیحیان بھ او توصیھ کرده بودند کھ دنی آنقدر پاره شده است ، بھ طرز وحشتناکی درھم ریختھ است
بیمار ، اندوه آور ، او توصیھ ھای آنھا را گرفتھ بود ، او بھتر بود بھ او نگاه نکند. 

اما شاید آنھا اشتباه کرده بودند و مراسم تشییع جنازه دنی یک سرویس تابوت بستھ بود. 
شاید دانی در این حادثھ کشتھ نشده باشد .وقتی بدن را شناسایی کردند 

شاید او فقط یک صدمھ خفیف در سر ، فقط بھ اندازه کافی شدید او را تحمل کرده باشد. . . فراموشی
آره. فراموشی شاید او از اتوبوس خراب دور شده بود و پیدا شده بود

مایل از محل حادثھ ، بدون شناسایی ، قادر بھ گفتن کسی نیست کھ خودش باشد
او داستانھای مشابھی را در داخل دیده بود بود یا از کجا آمد. این امکان پذیر بود ، نھ؟ 

فیلمھا. مطمئن. فراموشی و اگر این طور بود ، پس شاید او بھ آخر می رسید
و اکنون در اینجا او در شورولت خامھ ای نشستھ بود خانھ داری ، در یک زندگی جدید 

واگن ، سرنوشت و by brought 
نفسش را بھ حال خود نگھ داشت پسر از نگاھش آگاه شد و بھ سمت او چرخید. 

صورت بھ آرامی بھ اطراف رسید. ھمانطور کھ از طریق دو پنجره و از طریق ھم بھ یکدیگر خیره می شدند 
نور سولفور عجیب و غریب ، او این احساس را داشت کھ آنھا در سراسر تماس برقرار می کنند

اما ، بھ ناچار ، خیال او فوران کرد ، زیرا خلیج عظیم فضا و زمان و سرنوشت. 
.او دنی نبود

نگاھش را از حالت دور باز کرد و دستانش را کھ فرمان را گرفتھ بود ، مورد مطالعھ قرار داد
.چرخ چنان آتشین کھ آنھا درد می کنند

"لعنتی"
او خودش را بھ عنوان یک سرسخت سخت ، صالح ، سطح فکر می کرد از خودش عصبانی بود. 

زنی کھ قادر بھ مقابلھ با ھر زندگی است کھ بھ او انداخت ، و او را ناراحت کرد
.ناتوانی مداوم او در پذیرش مرگ دنی

بود . پس از شوک اولیھ ، پس از تشییع جنازه ، او مقابلھ با آسیب دیدگی را آغاز کرده 
بھ تدریج ، روز بھ روز ، ھفتھ بھ ھفتھ ، دنی را پشت سر خود ، با اندوه ، با خودش قرار داده بود

او داشت گناه ، با اشک و تلخی بسیار ، بلکھ با استحکام و عزم. 
طی سال گذشتھ چندین قدم در حرفھ خود برداشت و او بھ سخت کوشی اعتماد کرده بود

.بھ عنوان نوعی مورفین ، از آن برای کاھش درد او تا زمانی کھ زخم کامًال بھبود یابد ، استفاده می کند اما 
پس از آن ، چند ھفتھ پیش ، او شروع بھ عقب رفتن در وضعیت وحشتناک کرد

انکار او کھ او بالفاصلھ پس از دریافت خبر این حادثھ ، بھ دیوار کوبید. 
باز ھم ، او از این احساس غافلگیرکننده برخوردار بود بھ ھمان اندازه غیر منطقی مصمم بود. 

زمان باید فاصلھ ی بیشتری بین او و فرزندش زنده بود 
.غم و اندوه ، اما در عوض روزھای گذشتھ او را در غم و اندوه خود بھ دور دایره کامل می آورد

کھ در این پسر در واگن ایستگاه اولین کسی نبود کھ تصور می کرد ، دنی بود. 
ھفتھ ھای گذشتھ ، پسر گمشده خود را در اتومبیل ھای دیگر ، در حیاط ھای مدرسھ کھ گذشتھ بود ، دیده 

بود .رانندگی ، در خیابان ھای عمومی ، در سینما
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ھر یک ھمچنین ، او اخیراً با یک رویا تکراری کھ دنی در آن زنده بود ، گرفتار شده بود. 
او نیمھ متقاعد شد چند ساعت بعد از بیدار شدن ، او نتوانست با واقعیت روبرو شود. 

خودش کھ این خواب مقدمھ بازگشت نھایی دنی بھ او بود ، کھ بھ نوعی بود
.او زنده مانده بود و بھ زودی یک روز بھ آغوش او باز می گشت

این یک فانتزی گرم و شگفت انگیز بود ، اما او نتوانست مدت طوالنی آن را حفظ کند. گرچھ او ھمیشھ 
در برابر حقیقت تلخ مقاومت می کرد ، ھر بار بھ تدریج خود را اعمال می کرد ، و او بود

.بارھا و بارھا بھ سختی پایین آورده شده ، مجبور بھ پذیرش اینکھ رویای مقدمھ نیست
با این وجود ، او می دانست کھ وقتی خواب دوباره داشتھ باشد ، امید تازه ای در آن پیدا می کند

بارھا و بارھا او قبًال 
.و این خوب نبود

او خود را تحریک کرد .بیمار ، 
خیره شد نگاھی بھ واگن ایستگاه داد و دید کھ پسر ھنوز بھ او خیره شده است. 

دوباره در دستان محکم بستھ شد و قدرت یافتن چنگ زدن بھ دستش را پیدا کرد
.فرمان

اندوه می تواند فرد را دیوانھ کند. او این حرف را شنیده بود ، و او بھ این اعتقاد داشت. اما او نبود اجازه 
او بھ اندازه کافی برای خودش سخت می شود می دھد چنین چیزی برای او اتفاق بیفتد. 

برای برقراری ارتباط با واقعیت - بھ اندازه واقعیت ناخوشایند است. او نمی توانست بھ خودش اجازه 
دھد .بھ امید

در اتوبوس پاره شده و خرد شد او با تمام وجود دنی را دوست داشت ، اما او از بین رفتھ بود. 
متالشی تصادف با چھارده پسر کوچک دیگر ، فقط یک قربانی یک فاجعھ بزرگتر. 

مرده .فراتر از شناخت 
سرما

فروپاشی
در تابوت

.زیر زمین
.تا ابد

او می خواست گریھ کند ، باید گریھ کند ، اما این کار را نکرد .لب پایینش لرزید. 
او در جلوی بقالی خیره شده بود پسر در چوی عالقھ خود را از دست داده بود. 

دوباره بخر ، منتظر
او عمیق شد تینا از ھوندا خارج شد. شب دلپذیر خنک و بیابان خشک بود. 

نفس کشید و بھ بازار رفت ، جایی کھ ھوا چنان سرد بود کھ استخوان ھای او را سوراخ کرد و
.کھ در آن نور شدید فلورسنت بیش از حد روشن و بیش از حد تاری بود برای تشویق خیاالت

او یک کوارت شیر   بدون چربی و یک نان سبوس دار را کھ برای آن خرد شده بود خریداری کرد رژیم 
ھای غذایی ، بنابراین ھر وعده فقط نیمی از کالری یک قطعھ نان معمولی را شامل می شود. او دیگر 

اکنون او در پشت پرده ، در پایان تولید کار کرده است رقصنده نبود؛ 
نمایش ، اما او ھنوز وزن خود را بیشتر از لحاظ جسمی و روحی و روانی احساس بھترین

.از زمانی کھ می توانست مجری باشد ، وزن داشت
در یک ساکت بود پنج دقیقھ بعد او در خانھ بود. ھرس یک خانھ مرتع متوسط   

محلھ درختان زیتون و  melaleucas تند و تیز در نسیم ضعیف Mojave تحریک شد.
در آشپزخانھ ، او دو تکھ نان را نان کرد. او یک پوست نازک کره بادام زمینی را روی آن پخش 

کرد .آنھا ، یک لیوان شیر بدون چربی ریختند و روی میز نشستند
نان تست کره بادام زمینی یکی از غذاھای مورد عالقھ دنی بوده است ، حتی زمانی کھ کودک نوپا بود و 

وقتی او بسیار جوان بود ، داشت بھ خصوص در مورد آنچھ او می خورد خورد بود. 
.نامیدند neenut" آن را "پتوی
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، اکنون تینا می تواند چشمانش را ببندد و جویدن نان ھا را جوید ، اما ھنوز ھم تینا می توانست سھ سالش را ببیند
کره بادام زمینی سراسر لب و چانھ اش را لکھ دار کرد- چون پوزخند زد و گفت: بیشتر نعناع
لطفا نان تست
او با یک شروع چشمان خود را باز کرد زیرا تصویر ذھنی او نسبت بھ او بسیار واضح و کم نظیر است
.یک خاطره از یک دیدگاه. در حال حاضر او نمی خواست بھ وضوح بھ یاد داشتھ باشید
اما بسیار دیر بود. قلب او در قفسھ سینھ گره زد و لب پایین او شروع بھ لرزیدن کرد
.دوباره ، و او سر خود را روی میز گذاشت. گریھ کرد

• • •

آن شب تینا خواب دید کھ دنی دوباره زنده است. بھ نحوی. جایی زنده. و
او بھ او احتیاج داشت
در خواب ، دنی ایستاده بود در لبھ یك دره بی انتھا ، و تینا در
طرف مقابل ، روبروی او ، کھ بھ خلیج بیکران می نگرد. دنی نامش را صدا می کرد. او
تنھا و ترسیده بود او بدبخت بود زیرا نمی توانست راھی برای رسیدن بھ فکر کند
بھ او. در ھمین حال ، آسمان ثانیھ دوم تاریک شد. ابرھای طوفان عظیم ، مانند
مشت ھای غول ھای آسمانی را بست و آخرین چراغ روز را فشرد. گریھ ھای دنی و
پاسخ او بھ طور فزاینده ای ناامید و ناامید شد ، زیرا آنھا می دانستند کھ باید برسند
قبل از غروب یکدیگر یا برای ھمیشھ گم می شوند. در شب آینده ، چیزی منتظر بود
برای دنی ، چیزی ترسناک کھ اگر او پس از تاریکی تنھا بود ، او را بھ تصرف در می آورد. ناگھان
آسمان با رعد و برق خرد شده بود ، سپس با یک چنگال سخت از رعد و برق ، و شب منفجر شد
.در تاریکی عمیق تر ، بھ سیاھی نامتناھی و بی نقص
تینا ایوانز مستقیماً در رختخواب نشست ، یقین کرد کھ او سر و صدایی در خانھ شنیده است. اینطور نبود
فقط رعد و برق از رویای بوده است. صدایی کھ او می شنید مثل او بود
.بیدار شدن ، یک صدای واقعی ، یک تصور خیالی نیست
او با دقت گوش کرد ، آماده پرتاب کردن روپوش ھا و لغزش از رختخواب شد. سکوت
سلطنت کرد
بھ تدریج شک بر او غلطید. او اخیراً تکان خورده بود . این شب اول نبود
او بھ اشتباه متقاعد شده بود کھ یک متجاوز در حال ھراس خانھ است. روی چھار یا پنج
او در طی دو ھفتھ گذشتھ ، او تپانچھ را از شبانھ شب گرفتھ بود و
در مکان ، اتاق بھ اتاق جستجو کرد ، اما کسی را پیدا نکرد. اخیراً او بوده است
تحت فشار زیادی ، چھ از نظر شخصی و چھ از نظر حرفھ ای. شاید آنچھ او شنیده است
.امشب بود کھ رعد و برق از رویا بوده است
او چند دقیقھ در گارد ماند اما شب آنقدر آرام بود کھ در آخر او
.مجبور شد اعتراف کند کھ تنھا بود. در حالی کھ ضربان قلب او کند شد ، دوباره بر روی بالش راحت شد
در مواقعی مثل او آرزو می کرد کھ او و مایکل ھنوز با ھم ھستند. چشمانش را بست
، و تصور کرد کھ در کنار او دراز کشیده است ، در تاریکی بھ او می رسد ، دست زدن ، لمس کردن
حرکت علیھ او ، بھ پناھگاه آغوش او. او او را راحت و اطمینان می داد ، و
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اینطور نیست .البتھ اگر او و مایکل درست در این دقیقھ در رختخواب بودند ، اصال.در زمان او دوباره می خوابیدً 
او در برابر محبت او مقاومت می کند ، او را دور می کند آنھا عشق نمی کنند. آنھا بحث می کنند. 

او نبرد را بر سر ناچیزی آغاز می کرد و تا زمان جنگ او را آغاز می کرد انتخاب دعوا. 
طی ماھھای گذشتھ چنین بود مشاجره بھ جنگ زناشویی افزایش یافت. 

او با دشمنی درگیر بود ، ھمیشھ بھانھ ای می خواست زندگی مشترکشان. 
خشم او را بر او باد

از آنجا کھ تینا تا آخر مایکل را دوست داشت ، از این آسیب دیده و ناراحت شده بود
، او ھنگام تسکین نیز تسکین یافتھ بود انحالل رابطھ آنھا. مسلماً 

.باالخره تموم شد
، او در ھمان سال فرزند و ھمسر خود را از دست داده بود ، اول آن مرد ، و سپس پسر

در طول دوازده سال پسر بھ گور و شوھر بھ باد تغییر. 
ازدواج آنھا ، تینا بھ فردی متفاوت و پیچیده تر از آنچھ در گذشتھ بود تبدیل شده بود

تغییر نکرده بود - و آن زن را کھ دوست داشت دوست نداشت روز عروسی آنھا ، اما مایکل اصًال 
ده بود آنھا بھ عنوان عاشقان شروع شدند و ھمھ جزئیات زندگی روزمره خود را بھ اشتراک گذاشتند - پیروزی ھا 

و .شکست ھا ، شادی ھا و ناامیدی ھا - اما در زمان نھایی شدن طالق ، آنھا غریبھ بودند
اگرچھ مایکل ھنوز در شھر زندگی می کرد ، اما کمتر از یک مایل از او فاصلھ داشت ، اما در بعضی از او 

.احترام می گذارد ، بھ ھمان اندازه دور و غیر قابل دستیابی بھ عنوان دنی بود 
.با استعفا آھی کشید و چشمانش را باز کرد

او باید تازه باشد او اکنون خواب نبود ، اما می دانست کھ باید بیشتر استراحت کند. 
و ھوشیار صبح

دسامبر. در سالھای دیگر فردا یکی از مھمترین روزھای زندگی او بود:  30
دسامبر بود آن تاریخ بھ معنای چیز خاصی نبود. اما برای بھتر یا بدتر ، این  30

.لوالئی کھ تمام آینده او می چرخد
، پانزده سال ، از زمان ھجده سالگی ، دو سال قبل از ازدواج با مایکل

او کار خود را بھ عنوان رقصنده آغاز کرد - نھ تینا ایوانز در الس وگاس زندگی و کار کرده بود. 
یک دختر رقصنده اما یک رقصنده واقعی - در لیدو د پاریس ، یک نمایش صحنھ غول پیکر در استارست

ھتل. لیدو یکی از آن محصوالت فوق العاده اسراف بود کھ دیده می شد
در ھیچ کجای دنیا اما وگاس نیست ، زیرا فقط در الس وگاس مبلغی چند میلیون دالری داشت

نمایش می تواند سال بھ سال با نگرانی اندک برای سودای صحنھ نمایش داده شود. چنین مبالغ گسترده ای بود صرف 
مجموعھ ھا و لباس ھای دقیق ، و بازیگران و خدمھ عظیم آن ھا شده است

ھتل حتی اگر از فروش بلیط و نوشیدنی ھم خراب می شد خوشحال می شد .معموًال 
از این گذشتھ ، ھمانطور کھ خارق العاده بود ، این نمایش فقط یک آستانھ ، یک تساوی ، با تنھا بود

رفتن بھ و از ھدف از قرار دادن چند ھزار نفر در ھتل ھر شب. 
سالن نمایش ، جمعیت مجبور بودند از ھمھ میزھای تیز و جداول و عکسھای روباه و رولت عبور کنند

بود کھ در آن سود ساختھ شده است .چرخ و صفوف پر زرق و برق از دستگاه ھای حافظھ، و کھ 
تینا از رقص در لیدو لذت می برد و دو سال و نیم تا آنجا ماند

فھمید کھ باردار است. او زمان تعطیل شدن را برای حمل و بھ دنیا آوردن دنی ، و سپس
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شش ماھگی ، تینا برای بازی برگشت و بعد از سھ سخت تالش برای تمرین دوباره بھ تمرین پرداختروزھای بی وقفھ ای را با او در طی چند ماه اول زندگی خود سپری کنید. وقتی دنی بود
ماھھا ورزش ، او جایگاھی را در گروه کر از یک دیدنی جدید وگاس کسب کرد. او
.موفق بھ رقصنده خوب و یک مادر خوب ، اگرچھ این ھمیشھ آسان نبود
.او عاشق دنی بود و از کارش لذت می برد و او در انجام وظیفھ مضاعف رونق می گرفت
اما پنج سال پیش ، در بیست و ھشتمین سالگرد تولدش ، متوجھ شد کھ
وش شانس بود ، ده سال بھ عنوان یک رقصنده نمایش باقی مانده بود ، و او تصمیم گرفت خود را در آنجا مستقر کند
تجارت در ظرفیت دیگری ، برای جلوگیری از شستشو در سی و ھشت سال. او فرود آمد
موقعیت بھ عنوان رقصنده برای تجدید نظر در سالن دو بیتی ، تقلیدی ارزان قیمت از
چند میلیون دالری لیدو ، و در نھایت او کار مشتری را نیز بھ عھده گرفت. از جانب
کھ او در سالن ھای بزرگتر و سپس در کوچک ، از طریق یک سری موقعیت ھای مشابھ باال رفت
نمایشگاه ھایی کھ چھار یا پانصد نفر در ھتل ھای درجھ دو با نمایش محدود قرار دارند
بودجھ در زمان او کارگردانی را آغاز کرد ، سپس کارگردانی و تولید دیگری کرد. او بود
بھ طور پیوستھ بھ یک نام محترم در دنیای سرگرمی نزدیک وگاس تبدیل می شود ، و
.او اعتقاد داشت کھ در آستانھ موفقیت بزرگ است
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تقریباً یک سال پیش ، اندکی پس از درگذشت دنی ، بھ تینا کارگردانی ارائھ شده بود
تولید مشترک در یک فوق العاده ده میلیون دالری فوق العاده کھ در این دو مرحلھ بھ مرحلھ اجرا در خواھد آمد
نمایشگاه اصلی ھزار صندلی ھرم طالیی ، یکی از بزرگترین و عالیترین
ھتل ھای موجود در نوار. در ابتدا بھ نظر می رسید کھ بسیار نادرست باشد کھ چنین عالی باشد
قبل از اینکھ او حتی بھ عزاداری پسرش بپردازد ، گویی ، باید فرصت پیدا کند
سرنوشت آنقدر کم عمق و بی حس بود کھ فکر می کردند می توانند مقیاس ھا را متعادل کنند
مرگ دنی را فقط با ارائھ فرصتی در شغل رویایی خود جبران كرد. با اینكھ
او گرچھ تلخ و افسرده بود ، گرچھ - یا شاید بھ خاطر این کھ - احساس خالی بودن و احساس خستگی می کرد
.بی فایده ، او کار را گرفت
برگزار شد! زیرا تنوع بین رقص بزرگ عمل می کند Magyck نمایش جدید با عنوان
اعداد ھمھ جادوگران بودند و بھ دلیل اینکھ تعداد تولیدات خودشان را نشان می دادند
جلوه ھای ویژه مختصری ارائھ شده است و در اطراف مضامین ماورایی ساختھ شده است. غلط امالیی
عنوان عنوان ایده تینا نبود ، اما بیشتر بقیھ برنامھ خلقت او بود
او از آنچھ انجام داده بود خوشحال شد. بیش از حد خستھ شده است امسال گذشت
.تاری دوازده و چھارده ساعتھ ، بدون تعطیالت و بندرت یک تعطیالت آخر ھفتھ
ھمانطور کھ او بود ، او با دنی تنظیم شده بود !Magyck با این حال ، حتی بھ عنوان مشغول
مرگ فقط با سختی زیاد یک ماه پیش ، برای اولین بار ، او فکر می کرد کھ در آخر
، او شروع بھ غلبھ بر اندوه خود کرده بود. او قادر بود بدون گریھ کردن در مورد پسر فکر کند
برای دیدن قبرش بدون اینکھ از غم و اندوه بر طرف شود. احساس کرد ھمھ چیز را در نظر گرفتھ است
از نظر منطقی خوب ، حتی شاد تا حدی. او ھرگز او را فراموش نمی کند ، آن کودک شیرین
کھ بخش بزرگی از او بوده است ، اما دیگر نیازی بھ زندگی خود نخواھد بود
.در اطراف سوراخ شکاف کھ او در آن جا مانده بود. زخم بھ شدت دردناک بود اما بھبود یافتھ بود
این ھمان چیزی است کھ او یک ماه پیش فکر کرده بود. برای یک یا دو ھفتھ او بھ ساخت خود ادامھ داده بود
پیشرفت بھ سمت پذیرش. سپس رویاھای جدید آغاز شد و آنھا بسیار بدتر از آن بودند
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شاید نگرانی او از واکنش مردم بھ مگیک باشد! باعث شد او بھ یاد بیاورد.رویائی کھ او بالفاصلھ پس از کشتھ شدن دنی بھ سر می برد
، اضطراب بیشتری کھ او در مورد دنی احساس کرده بود. در کمتر از ھفده ساعت — ساعت 8 صبح
ویژه ، دعوت کننده ارائھ می دھد ، VIP ، VIP یک Golden Pyramid ھتل Hotel دسامبر 30
و شب بعد ، عید نوروز ، این نمایش بھ روی پرده خواھد رفت !Magyck نمایش برتر
عموم مردم اگر واکنش مخاطبان ھمانقدر کھ تینا امیدوار بود ، قوی و مثبت باشد ، او
آینده مالی اطمینان داشت ، زیرا قرارداد وی دو و نیم درصد از او را بھ او داد
رسید ناخالص ، منھای فروش مشروبات الکلی ، پس از پنج میلیون اول. اگر مگیک! یک ضربھ بود و
بستھ بندی سالن نمایشگاه بھ مدت چھار یا پنج سال ، کھ گاھی اوقات با موفقیت اتفاق می افتد
وگاس نشان می دھد ، او تا پایان اجرا چند میلیونر خواھد بود. البتھ ، اگر
تولید یک فالپ بود ، اگر نتوانست مخاطب را خوشحال کند ، او ممکن است دوباره بھ کار خود ادامھ دھد
دوباره در سالن ھای کوچک ، سالن ھای کوچک قرار دارد. تجارت بھ ھر شکلی بی رحمانھ بود
.شرکت، پروژه
او دلیل خوبی داشت تا از حمالت اضطرابی رنج ببرد. ترس وسواسی او از مزاحمان
در خانھ ، رویاھای ناخوشایند او درباره دنی ، غم و اندوه تجدید او - ھمھ این چیزھا
ممکن است از نگرانی او در مورد مگیک رشد کند ! اگر چنین بود ، آن عالئم
بھ محض این کھ سرنوشت این نمایش آشکار شد ناپدید می شود. او فقط بھ پیاده شدن نیاز داشت
چند روز آینده و در آرامش نسبی کھ بھ دنبال خواھد داشت ، او می تواند بھ کار خود ادامھ دھد
با بھبودی خودش
در این میان او کامالً مجبور بود خواب بخورد . ساعت ده صبح ، او
قرار بود با دو نماینده تور رزرو کنند کھ قصد رزرو کردن را داشتند

صفحھ 11

در طول سھ ماه اول اجرای آن سپس در یک !Magyck ھشت ھزار بلیط
.ساعت کل بازیگران و خدمھ برای تمرین نھایی لباس جمع می شوند
بالش را شالق زد ، روکش ھا را از نو تنظیم کرد و در لباس شب کوتاه در تنگ کرد
کھ او خواب است. او با بستن چشمان و پیش بینی یک شب آرام آرام سعی در آرامش داشت
.قدم زدن در ساحل نقره ای
گول زدن
.مستقیم در رختخواب نشست
چیزی در قسمت دیگری از خانھ افتاده بود. حتماً یک شی بزرگ بوده است
زیرا ، گرچھ توسط دیوارھای مداخلھ شده ، صدا بھ اندازه کافی بلند شده بود کھ خشمگین شود
او
ھرچھ بود . . بھ سادگی افتاده نبود. بھم زده شده بود اشیاء سنگین
.نھ فقط در اتاقھای متروک بھ توافق خود سقوط کردند
سرش را بیرون زد و از نزدیک گوش کرد. صدایی دیگر و نرم تر از اولی پیروی کرد. آی تی
دوام نیاورد کھ تینا منبع را شناسایی کند ، اما درباره این موضوع خفا بود
.آی تی. این بار او تصور تھدید را نداشتھ است. کسی در واقع در خانھ بود
.در حالی کھ در رختخواب نشستھ بود ، المپ را روشن کرد. او کشو قفسھ شبانھ را باز کرد
.تپانچھ بارگیری شد. او دو جسد ایمنی را دور زد
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در سکوت شکننده شب کویر ، تصور می کرد کھ می تواند یک متجاوز را احساس کند.مدتی گوش کرد
.گوش دادن بیش از حد ، گوش دادن بھ او
از رختخواب خارج شد و وارد دمپایی شد. او اسلحھ را در دست راست خود نگھ دارد
.بی سر و صدا بھ درب اتاق خواب رفت
او خواستار پلیس شده بود ، اما از ترساندن احمق خودش می ترسید. چھ می شود اگر
آنھا آمدند ، چراغھای چشمک زن و آژیرھا فریاد زدند - و کسی را پیدا نکردید؟ اگر او داشت
ھر زمان کھ تصور می کرد در حین شنیدن یک پروالور در خانھ ، پلیس را احضار می کند ، احضار شده است
.دو ھفتھ گذشتھ ، آنھا مدتھا پیش تصمیم می گرفتند کھ او مغز متقابل است
او افتخار می کرد ، قادر بھ تحمل فکر بھ نظر می رسد برای یک زن و شوھر ھیستریک نیست
پلیس ھای ماشینی کھ او را نالھ می کنند و بعداً پیراشکی و قھوه می شوند ، شوخی می کنند
.در مورد او. او بھ تنھایی خانھ را جستجو می کرد
.با اشاره بھ تپانچھ در سقف ، او یک گلولھ را بھ داخل محفظھ جک کرد
.با یک نفس عمیق ، او درب اتاق خواب را باز کرد و بھ سالن راحت شد
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TINA خانھ ی کامل را جستجو کرد ، بھ استثنای اتاق قدیمی دنی ، اما او
متجاوز پیدا نکرد. او تقریباً ترجیح می داد کسی را پیدا کند کھ در آن کمین کند
آشپزخانھ یا خزیدن در کمد بھ جای اینکھ مجبور شود در آخر ، در آن فینال بھ نظر برسد
.فضایی کھ بھ نظر می رسید غم و اندوه مانند مستاجر ساکن است. حاال او چاره ای نداشت
کمی بیشتر از یک سال قبل از درگذشت ، دنی شروع بھ خوابیدن در نقطھ مقابل کرد
انتھای خانھ کوچک از اتاق خواب استاد ، در آن چیزی کھ روزگاری بود. نھ
مدتھا بعد از دھمین سالگرد تولد پسران ، فضای بیشتر و حریم خصوصی از آنچھ خواستھ بود ، خواستھ بود
ارائھ شده توسط محلھ ھای کوچک و کوچک او. مایکل و تینا بھ او کمک کردند تا حرکت خود را جلب کند
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وسایل مربوط بھ تختھ ، سپس نیمکت ، صندلی ، میز قھوه و تلویزیون را جابجا کرده بود
.پسر از محوطھ بھ محلھ ھا کھ پسر قبالً اشغال کرده بود
در آن زمان ، تینا یقین داشت كھ دنی از استدالل ھای شبانھ ای كھ او و او داشت ، آگاه است
مایکل در اتاق خواب خود ، کھ در کنار او بود ، داشت و او می خواست
بھ درون قوطی حرکت کنید تا او نتواند آنھا را بشنود. او و مایکل نبودند
با این حال شروع بھ بلند کردن صدای خود را بھ یکدیگر. اختالفات آنھا در سال جاری انجام شده بود
صدای معمولی ، گاھی حتی در زمزمھای زمزمھ ، اما احتماالً دنی آنقدر شنیده بود
.می دانم کھ آنھا مشکل داشتند
پشیمان شده بود کھ باید بداند ، اما او ھیچ کلمھ ای بھ او نگفتھ بود. او پیشنھاد می داد
.بدون توضیحی ، بدون اطمینان از یک چیز ، او نمی دانست کھ چھ می تواند بگوید
، او مطمئناً نمی تواند ارزیابی خود را از وضعیت بھ اشتراک بگذارد: دنی ، عزیزم
در مورد ھر چیزی کھ ممکن است از طریق دیوار شنیده باشید نگران نباشید. پدرت فقط
بحران ھویت رنج می برد او بھ تازگی مانند االغ عمل می کند ، اما او را از دست می دھد. و
این دلیل دیگری بود کھ او سعی نکرد مشکالت او و مایکل را توضیح دھد
، دنی — او فکر می کرد کھ سرگردانی آنھا فقط موقتی است. او عاشق شوھرش بود
و او مطمئن بود کھ قدرت خالص عشق او درخشش را بھ آنھا بازگرداند
ازدواج. شش ماه بعد او و مایکل از ھم جدا شدند و کمتر از پنج ماه پس از آن
.جدایی ، آنھا طالق گرفتند
اکنون ، مضطرب است کھ جستجوی خود را برای سارق جستجو کند
خیالی مانند تمام سارقان دیگر کھ او در شب ھای دیگر بھ آن دامن زده بود - در را باز کرد
.بھ اتاق خواب دنی. چراغھا را روشن کرد و بھ داخل راه افتاد
.ھیچکس
تپانچھ را جلوی خود نگھ داشت و بھ کمد نزدیک شد ، تردید کرد ، سپس در را کشید
بازگشت. ھیچ کس در آنجا پنھان نبود. علی رغم آنچھ شنیده بود ، او در تنھایی بود
خانھ
، وقتی او بھ محتویات کمد مشکی خیره شد - کفش پسر ، شلوار جین ، لباس راحتی
پیراھن ، ژاکت ، کاله بیسبال آبی ددگرز ، کت و شلوار کوچک آبی کھ او بر تن کرده بود
مناسبت ھای خاص - توده ای در گلوی او بلند شد. او بھ سرعت در را بست و در را بست
پشت در برابر آن
اگرچھ این مراسم تشییع جنازه بیش از یک سال قبل بوده است ، اما او ھنوز نتوانستھ بود این مکان را دفع کند
متعلقات دنی بھ نوعی ، عمل دادن لباس او یکنواخت خواھد بود
.غمناک تر و نھایی تر از تماشای پایین آوردن تابوت خود بھ زمین است
لباس او تنھا چیزھایی نبود کھ او نگھ داشتھ بود: کل اتاق او دقیقاً بھ اندازه او بود
آن را ترک کرده بود تختخواب بھ درستی ساختھ شده بود و چندین شخصیت علمی-تخیلی-اکشن فیلم
روی پیشانی عمیق قرار گرفتند. بیش از صد جلد کتاب رتبھ بندی شدند
، بر اساس حروف الفبا بر روی قفسھ کتاب پنج قفسھ. میز او یک گوشھ را اشغال کرد. لولھ ھای چسب
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بطری ھای مینیاتور مینای دندان در ھر رنگ و انواع ابزارھای ساخت مدل در آن قرار گرفتند
سربازي در نیمي از میز قرار گرفت و نیمي از آن لخت بود و منتظر او بود
کار را شروع کنید نھ مدل ھواپیما یک صفحھ نمایش را پر کردند و سھ نفر دیگر بھ سیم آویزان شدند
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.ستاره ھا ، پنج ھیوال شرور از فیلم ھای ترسناک - دنی کھ با دقت مرتب کرده بوداز سقف دیوارھا با پوسترھای مساوی مسكونی تزئین شده بود - سھ بیس بال
.بر خالف بسیاری از پسران سن او ، او نگران نظم و نظافت بود
احترام ترجیح خود را بھ مرتب بودن ، تینا بھ خانم نودلر ، نظافت دستور داده بود
بانویی کھ ھفتھ ای دو بار وارد اتاق می شود ، اتاقش را کھ استفاده نشده است خالء می کند و گرد و غبار می کند
.برای او اتفاق افتاده بود این مکان مثل ھمیشھ بی نقطھ بود
، تینا با شنیدن اسباب بازی ھای پسر مرده و گنجینھ ھای حساس ، متوجھ شد نھ برای اولین بار
کھ حفظ این مکان برای او سالم نبود کھ گویی موزه است. یا حرم. مانند
تا زمانی کھ او چیزھایش را ناآرام گذاشت ، او می تواند ھمچنان امید خود را سرگرم کند
دنی مرده نبود ، کھ او مدتی در جایی دور بود ، و او این کار را کرد
ھ زودی زندگی خود را انتخاب کنید کھ در آنجا خلوت کرده بود. ناتوانی او برای تمیز کردن اتاق او بھ طور ناگھانی
او را ترسانید؛ برای اولین بار بھ نظر می رسید کھ بیش از یک ضعف روح بلکھ یک ضعف روح است
نشانھ بیماری روانی جدی. او مجبور شد مردگان را در آرامش استراحت دھد. اگر او ھمیشھ بود
از خواب دیدن پسرک دست بکشد ، اگر او می توانست غم و اندوه خود را بھ دست آورد ، باید او را آغاز کند
در این اتاق ، با تسخیر نیاز غیر منطقی او برای حفظ دارایی ھای خود ، بھبودی می یابد
.در موقعیت
VIP او تصمیم گرفت کھ این مکان را در روز پنجشنبھ ، روز سال نو تمیز کند. ھر دو
نمایش برتر و شب افتتاحیھ مگیک! در آن زمان پشت سر او بود. می توانست
، استراحت کنید و چند روز مرخصی بگیرید. او بعد از ظھر پنجشنبھ در اینجا شروع می کند
.بوکس لباس و اسباب بازی و پوستر
، بھ محض اینکھ این تصمیم را گرفت ، بیشتر انرژی عصبی او از بین رفت. او آویزان شد
.آھستھ و خستھ و آماده بازگشت بھ رختخواب است
ھنگامی کھ بھ سمت درب شروع کرد ، چشم از روی مدفوع دید ، متوقف شد و چرخید. دنی
دوست داشتم نقاشی بکشیم ، و مدفوع ، کامل با یک جعبھ مداد و قلم و رنگ ، بود
یک ھدیھ تولد بود کھ او نھ سالھ بود. از یک طرف یک مھبل بود و تختھ تختھ ای روی آن
دیگری. دنی آن را در انتھای اتاق ، فراتر از تختخواب ، مقابل دیوار ، رھا کرده بود
و این ھمان جایی بود کھ آخرین باری کھ تینا در اینجا بود ، ایستاده بود. اما اکنون آن را در یک دراز کشیده است
زاویھ ، پایھ در مقابل دیوار ، خود مدفوع شیب دار ، تختھ سیاه بھ پایین ، در یک بازی
جدول. یک بازی جنگ الکترونیکی ، ھمانطور کھ دنی آن را ترک کرده بود ، روی آن جدول ایستاده بود
.برای بازی ، اما مھبل در آن سقوط کرده بود و آن را بھ زمین می کوبید
ظاھراً این سر و صدایی بود کھ او شنیده بود. اما او نمی توانست تصور کند کھ چھ چیزی بھ زانو در آمده است
.حصار تمام شد. این بھ خودی خود نمی توانست سقوط کند
اسلحھ خود را بھ پایین انداخت ، دور پای تختخواب رفت ، و مانند زیر پا بر روی پاھای آن محرمانھ ایستاد
را بازیابی کرد و Electronic Battleship متعلق بود او متوقف شد ، قطعات بازی
.آنھا را بھ میز برگرداند
ھنگامی کھ او چوبھای پراکنده گچ و پاک کن نمدی را برداشت ، دوباره بھ سمت خود چرخید
:تختھ سیاه ، او متوجھ شد کھ دو کلمھ بھ طرز ناخوشایند در سطح سیاه چاپ شده است

نمرده

.scowled او در پیام
او مثبت بود کھ وقتی دنی از آنجا رفت ، چیزی روی تختھ نوشتھ نشده است
.در آن سفر استعدادیابی و آخرین باری کھ در این اتاق بوده است خالی بوده است
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با کمال تأسف ، ھمانطور کھ او نوک انگشتان خود را بھ کلماتی کھ روی تختھ سیاه است فشار داد
معنی آنھا او را زده است. بھ عنوان اسفنجی کھ آب را خیس کرده بود ، لرز را از آن گرفت
سطح تختھ سنگ مرده نیست این انکار مرگ دنی بود. امتناع عصبانی از
.حقیقت وحشتناک را بپذیرید. چالشی برای واقعیت
در یکی از تشنج ھای وحشتناک او ، در لحظھ ای از ناامیدی تاریک دیوانھ ، او آمده بود
داخل این اتاق شدی و ناآگاھانھ آن کلمات را روی تختھ تختھ دنی چاپ کرد؟
، یادش نمیاد این کارو بکنھ اگر او این پیام را رھا کرده بود ، باید خاموشی داشتھ باشد
.فراموشی موقتی کھ او کامالً از آن بی خبر بود. یا او در خواب راه می رفت
.ھر دو مورد غیرقابل قبول بود
.خدای عزیز ، غیرقابل تصور
بنابراین ، کلمات باید در اینجا ھمھ جا بوده باشند. دنی باید پیش از او آنھا را ترک کند
فوت کرد. چاپ او مانند ھر چیز دیگری کھ در مورد او بود شستھ و رفتھ بود ، مثل این ھمھ دست و پا گیر نیست
پیام با این وجود ، او باید این کار را کرده است. باید داشتھ باشد
و مرجع بارز آن دو کلمھ در مورد حادثھ اتوبوس کھ در آن وجود داشت
ھالک شد؟
اتفاقی. دنی البتھ البتھ درباره چیز دیگری و تاریکی نوشتھ بود
تعبیری کھ اکنون می توان از آن دو کلمھ ، بعد از مرگ وی ، صرفاً یک حرفی برای گفتن داشت
.macabre تصادف
او از در نظر گرفتن احتمال دیگر امتناع ورزید زیرا گزینھ ھای دیگر نیز وجود دارد
ترسناک
خودش را در آغوش گرفت. دستان او یخی بود. آنھا حتی طرف او را نیز سرد کردند
کابوس
با لرزیدن ، کلمات را روی تختھ تختھ پاک کرد ، اسلحھ اش را بازیابی کرد ، و
.از اتاق خارج شد و در را بست کھ پشت او بستھ شد
او بیدار بود ، اما او مجبور بھ خوابیدن بود. کارھای زیادی در این زمینھ وجود داشت
.صبح. روزبزرگ
در آشپزخانھ ، او یک سینک سینک یک بطری از ترکیھ وحشی را از کمد بیرون کشید. آی تی
بوربن مورد عالقھ مایکل بود. او دو اونس را درون یک لیوان آب ریخت. اگرچھ او
، مشروب فروشی زیاد نبود و اکنون چیزی بیش از یک لیوان شراب تحمل نمی کند
.او کھ ھیچ مشکلی برای مشروبات الکلی ندارد ، بوربون را در دو پرستو بھ پایان رساند
با تلخی روحیھ روبرو می شوید و نمی دانید کھ چرا مایکل این کار را بیرون آورده است
صافی نام تجاری ، او تردید ، سپس یک اونس دیگر ریخت. او آن را بھ سرعت تمام کرد ، بھ عنوان
.اگرچھ او کودکی بود کھ دارو می خورد ، و سپس بطری را کنار گذاشت
دوباره در رختخواب او را در پوششھا خم کرد و چشمان خود را بست و سعی کرد در مورد آن فکر نکند
تختھ سیاه. اما تصویری از آن در پشت چشمان او ظاھر شد. وقتی کھ او نمی توانست تبعید شود
او سعی کرد آن تصویر را تغییر دھد ، از نظر ذھنی کلمات را از بین می برد. اما در ذھن او
چشم ، ھفت حرف دوباره روی تختھ سیاه ظاھر می شوند: نمرد. اگرچھ او
مرتباً آنھا را پاک می کردند ، آنھا سرسختانھ بازگشتند. او از بوربون و سرگیجھ بزرگ شد
.سرانجام بھ فراموشی خوش آمدید
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! تمرین نھایی لباس مگیک را تماشا کرد TLNA روز سھ شنبھ بعد از
.Golden Pyramid از صندلی وسط سالن نمایش نمایشگاه
.این تئاتر مانند یک طرفدار عظیم شکل گرفتھ بود و در زیر یک سقف گنبدی بلند پخش می شد
اتاق در گالری ھای متناوب و باریک متوقف شد. در
سطوح گسترده تر ، میزھای شام طوالنی ، پوشیده از پارچھ ھای سفید ، در زاویھ ھای سمت راست قرار داشتند
صحنھ. ھر گالری باریک شامل یک راھرو بھ طول سھ پا با نرده ھای کم در یک
طرف و یک ردیف خمیده از غرفھ ھای برافراشتھ و ضخیم در طرف دیگر. تمرکز
تمام صندلی ھا مرحلھ بی نظیری بودند ، شگفتی از اندازه مورد نیاز الس وگاس
دیدنی و جذاب ، بیش از نیمی از بزرگترین مرحلھ در برادوی. اینطوری بود
را بدون استفاده از نصف فضای موجود ، بر روی آن سوار کرد DC-9 بسیار زیاد است کھ می توان ھواپیمای
شاھکار کھ بھ عنوان بخشی از تعداد تولید در مرحلھ مشابھ در الف انجام شده بود
ھتل در رنو چند سال پیش. استفاده اسراف از مخمل آبی ، چرم تیره ، کریستال
لوسترھا ، و فرش آبی ضخیم ، بھ عالوه حس عالی از نورپردازی چشمگیر ، بھ آن بخشیدند
.اتاق ماموت برخی از احساسات کاباره دنج با وجود اندازه آن
تینا در یکی از غرفھ ھای سطح سوم نشستھ بود و با تماشای او عصبی آب یخ می زد
نشان دادن
تمرین لباس بدون مشکل اجرا شد. با ھفت عدد تولید گسترده ، پنج
اعمال عمده متنوع ، چھل و دو رقصنده دختر ، چھل و دو رقصنده پسر ، پانزده دختر نمایش ، دو
، خواننده ھای پسر ، دو خواننده دختر (یکی با مزاج) ، چھل و ھفت خدمھ و تکنسین
یک ارکستر بیست قطعھ ، یک فیل ، یک شیر ، دو پلنگ سیاه ، شش طالیی
بازیگران ، و دوازده کبوتر سفید ، تدارکات از نظر ذھن پیچیده بودند ، اما یک
.سال زحمت زیاد در آشکار شدن برنامھ ھای نرم و صاف آشکار بود
در پایان بازیگران و خدمھ روی صحنھ جمع شدند و تشویق کردند ، بغل کردند و
یکی را بوسیدند. برق در ھوا وجود داشت ، احساس پیروزی ، عصبی بودن
.انتظار موفقیت
جوئل باندیری ، تھیھ کننده تینا ، نمایش را از یک غرفھ در ردیف اول ، تماشا کرده بود
جایی کھ غلتک ھای بلند و سایر دوستان ھتل ھر شب در آن قرار می گیرند ، VIP ردیف
، اجرا. بھ محض پایان تمرین ، جوئل از صندلی خود بیرون آمد و بھ راھرو پیاده شد
.از پلھ ھا بھ ردیف سوم صعود کرد و بھ تینا شتاب زد
"!ما این کار را کردیم!" وقتی بھ او نزدیک شد ، ژول فریاد زد. "ما کار لعنتی را کار کردیم"
.تینا از مالقاتش خارج شد تا از مالقاتش با او بیرون بیاید
ما یک ضربھ ، بچھ!" ژول گفت ، و او را بھ شدت در آغوش گرفت و بوسھ ای خیس بر روی او کاشت"
.گونھ
"او با اشتیاق او را در آغوش گرفت. "شما فکر می کنید؟ واقعا؟
"!فکر کن؟ من می دانم! غول. این ھمان چیزی است کھ ما بدست آورده ایم. یک غول واقعی! یک غارنوا"
متشکرم ، جوئل ممنون ، متشکرم ، ممنون. "" من؟ چی از من تشکر می کنی
برای؟ "" برای اینکھ فرصتی برای اثبات خودم بھ من بدھید. "" سالم ، من ھیچ نعمت نکردم ، بچھ. شما
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ی دانستم کھ شما می خواھی. ما یک تیم عالی ھستیم ھر کس دیگری سعی کرد با این ھمھ رفتار کند ، آنھا می خواھندباسنت را خاموش کرد شما ھر پنی کھ می خواھید از این کودک درست کنید ، کسب کرده اید
دست روی دست آنھا قرار بگیر . اما شما و من ، ما ساختھ ایم mishkadenze فقط با یک خدای بزرگ
" .آن را بھ یک ضربھ
جوئل آدم کمی عجیب و غریب بود: پنج پا چھار ، کمی چاق اما چاق ، با قھوه ای فرفری
،موھایی کھ بھ نظر می رسید در پاسخ بھ یك برق ، یخ زده و لگد خورده اند. صورتش
کھ بھ ھمان اندازه یک دلقک گسترده و طنز بود ، می تواند بھ یک سری بی پایان از سری برسد
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عبارات الستیکی او شلوار جین آبی ، یک کارگاه آبی ارزان و حدود دویست نفر را پوشید
حلقھ ھای ھزار دالری. شش حلقھ ھر کدام از دستان خود را بست ، برخی با
الماس ، برخی با زمرد ، یکی با یاقوت بزرگ ، دیگری با اوپال حتی بزرگتر. مانند
ھمیشھ ، بھ نظر می رسید کھ او از چیزی زیاد است ، و با انرژی می وزد. ھنگامی کھ او در نھایت
بغل کردن تینا را متوقف کرد ، او ھنوز نتوانست تحمل کند. او ھنگام صحبت ، از پا بھ پھلو تغییر کرد
بھ این روش و آن تبدیل شد ، با حرکت سریع و سنگھای قیمتی خود حرکت کرد ، !Magyck درباره
.دستھای لکھ دار ، عمال انجام یک مورچھ
در چھل و شش سال او با داشتن بیست سال ضربھ موفق ترین تولید کننده در الس وگاس بود
پشت سر خود نشان می دھد سخنان "جوئل باندیری ارائھ می شود" در یک مارک تضمین شده بود
سرگرمی درجھ یک. او برخی از درآمد قابل توجھ خود را در الس وگاس شخم زده بود
امالک و مستغالت ، قطعات دو ھتل ، نمایندگی فروش خودرو و یک کازینو اسالت ماشین
مرکز شھر. او چنان ثروتمند بود کھ می توانست بازنشستھ شود و بقیھ عمر خود را با سبکی باال زندگی کند
و شکوه و عظمت کھ برای او طعم و مزه داشت. اما جوئل ھرگز با تمایل متوقف نمی شود. او عاشق خودش بود
کار او بھ احتمال زیاد در صحنھ می میرد ، در وسط گیج کردن یک حیلھ و تزویر
مشکل تولید
 کار تینا را در برخی از سالن ھای اطراف شھر دیده بود ، و وقتی کھ او را شگفت زده کرده بود ، تعجب کرده است
او بھ او فرصتی برای تولید مجیک داد! در ابتدا او مطمئن نبوده است
باید کار را ببرد او از شھرت خود بھ عنوان یک کمال گرا کھ خواستار آن بود آگاه بود
تالشھای فوق بشری مردم او. او ھمچنین نگران مسئولیت مسئولیت یک
بودجھ ده میلیون دالری. کار با این نوع پول صرفاً یک قدم برای آن نبود
او؛ این یک جھش غول پیکر بود
جوئل او را متقاعد كرده بود كھ مشكلي در تطابق قدم او یا برآورده شدن با او ندارد
استانداردھا ، و او برابر با چالش بود. او بھ او کمک کرد تا جدیدی را کشف کند
ذخایر انرژی ، حوزه ھای جدید شایستگی در خودش. او فقط بھ یک ارزش تبدیل نشده بود
.ھمکار تجاری ، اما یک دوست خوب ، یک برادر بزرگ
.حاال بھ نظر می رسید کھ آنھا یک نمایش سریال را با ھم شکل داده اند
در حالی کھ تینا در این تئاتر زیبا ایستاده بود ، نگاھی بھ لباس ھای مردمان رنگارنگ انداخت
با صدای بلند روی صحنھ ، سپس بھ چھره الستیکی جوئل نگاه کرد و بھ عنوان ھمدست او گوش کرد
او با خوشحالی نسبت بھ کارھایشان غافلگیر شد و خوشحال تر از آن بود کھ در آنجا بوده باشد
عصر امروز با شور و شوق واکنش نشان دادند ، او VIP زمان طوالنی. اگر مخاطبان در نمایشگاه
ممکن است مجبور شود وزن ھای سرب را بخرد تا وقتی کھ خودش نتواند از کف شناور جلوگیری کند
راه می رفت
بیست دقیقھ بعد ، در ساعت 3:45 ، او بھ جلوی سنگ فرش ھای صاف جلوی خیابان رفت
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ورودی اصلی ھتل و چک ادعای وی را بھ مھمان پارکینگ نوکر تحویل داد. در حالی کھ او
رفت و ھوندا را واکشی کرد ، او در آفتاب گرم اواخر بعد از ظھر ایستاد ، قادر بھ متوقف کردن نیست
پوزخند
نگاه کرد. آینده او بود Golden Pyramid چرخید و بھ ھتل کازینو
.بطور غیرقابل توصیفی با آن شمع خاردار اما غیرقابل انکار چشمگیر بتن و فوالد مرتبط است
درھای گردان سنگین برنز و شیشھ ای کھ با گردش پایدار می چرخیدند می درخشید
مردم. صخره ھای سنگ صورتی کمرنگ در ھر دو طرف صدھا پا امتداد داشتند
a ، ورود؛ این دیوارھا بدون پنجره و بھ طرز جادویی با سکھ ھای سنگی غول پیکر تزئین شده بودند
غرق تورنت سکھ ھا کھ از یک سنگ قشر سنگی سیل می شوند. مستقیم سقف
از قھوه خلیج پورت عظیم با صدھا چراغ روبرو شد. ھیچ کدام از المپ ھا نبودند
اکنون می سوزند ، اما بعد از طوفان شب باران خیره کننده می شوند ، درخشش طالیی بر روی
سنگ فرش ھای براق زیر. این ھرم با ھزینھ ای بیش از چھار ساختھ شده بود
.صد میلیون دالر ، و صاحبان اطمینان داده بودند کھ ھر سکھ آخر نشان می دھد
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تینا گمان می کرد کھ برخی از مردم می گویند این ھتل ناخالص ، بی پروا ، بی مزه ، زشت بود
اما او این مکان را دوست داشت زیرا اینجا بود کھ بھ او فرصت بزرگ داده شده بود. بدین ترتیب
تا کنون ، سی دسامبر یک روز شلوغ ، پر سر و صدا و ھیجان انگیز در ھرم بود. بعد از
آرامش نسبی ھفتھ کریسمس ، یک جریان بی وقفھ از میھمانان می ریخت
از درھای جلو رزروھای پیش رو حاکی از رکورد شلوغی برای تعطیالت سال نو بود
، با تقریباً سھ ھزار اتاق رزرو شد و بھ ظرفیت خود رسید Pyramid برای الس وگاس
مانند ھتلی در شھر در چند دقیقھ گذشتھ ساعت یازده ، منشی از سان
بھ ارزش 495،000 دالر رسید. کلمھ از آن jackpot دیگو پنج دالر را در یک دستگاه حافظھ قرار داد و بھ یک
حتی در سالن نمایشگاه بھ پشت صحنھ رسید. کمی قبل از ظھر ، دو غلتک بلند از
.نشست و در سھ ساعت ، یک چھارم میلیون دالر را از دست داد blackjack داالس در یک میز
، آنھا وقتی می رفتند از میز می خندیدند و بھ شوخی می پرداختند تا بازی دیگری را امتحان کنند. کارول ھیرسون
ناموفق بھ او گفتھ بود Texans یک پیشخدمت کوکتل کھ از دوستان تینا بود ، در مورد
چند دقیقھ پیش. کارول براق و نفس کشیده بود زیرا غلطک ھای بلند داشت
او را با تراشھ ھای سبز نوک زد ، گویی کھ آنھا بھ جای از دست دادن برنده می شدند. برای آوردن آنھا
.او دوازده صد دالر جمع کرده بود
سیناترا شاید برای آخرین بار و حتی در ھشتاد سال در شھر ، در کاخ سزار بود
از سن ، او ھیجان بیشتری در وگاس نسبت بھ ھر نام مشھور دیگر ایجاد کرد. در طول
کل استریپ و در کازینوھای کم خطر اما در عین حال متالشی در مرکز شھر ، ھمھ چیز بودند
.پریدن ، جرقھ زدن
و فقط در چھار ساعت مگیک! برتر خواھد بود
.شیرآالت ماشین تینا را آورد و او را بھ او زد
".او گفت: "امشب یک پا را بشکن ، تینا
".خدا ، امیدوارم چنین باشد"
او ساعت 4:15 در خانھ بود. او قبل از رفتن مجبور بھ ترک دو ساعت و نیم وقت بود
ھتل دوباره
او بھ آن زمان زیادی برای دوش گرفتن ، استفاده از آرایش و لباس خود احتیاج نداشت ، بنابراین تصمیم گرفت
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.بستھ بندی برخی از وسایل دنی. اکنون زمان مناسب برای شروع کار ناخوشایند بود
او با چنان روحیھ ای عالی روبرو بود کھ فکر نمی کرد حتی اتاق او را ببیند
ھمانطور کھ معموالً می توانست او را پایین بیاورد. فایده ای ندارد کھ آن را تا پنجشنبھ خاموش کنید ، زیرا او
زی کرده بود اگر او حداقل زمان کافی برای شروع کار داشت ، اگر لباس بچھ ھا را پوشاند ، لباس بچھ را جمع کنید
.ھیچ چیز دیگر
وقتی وارد اتاق خواب دنی شد ، فوراً دید کھ صندوقچھ صندلی دارد
.دوباره زدم او درست گفت
:دو کلمھ روی تختھ چاپ شد

نمرده

.لرز پشتش را بھ ھم زد
دیشب ، پس از نوشیدن بوربون ، آیا او بھ اینجا آمده بود بھ نوعی از فرگ و
؟ . . .
نھ
او سیاه نشده بود. او آن کلمات را چاپ نکرده بود. دیوونھ نمی شد او
.این نوع کسی نبود کھ چیزی شبیھ بھ این را بدست آورد. حتی چیزی شبیھ این نیست
.او سخت بود. او ھمیشھ بھ سختی و مقاومت خود افتخار می کرد
.با چسبیدن بھ پاک کن نمدی ، او با جدیت تختھ سنگ را پاک کرد
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شخصی در حال بازی یک ترفند بیمارگونھ و نامطبوع بود. در حالی کھ شخصی وارد خانھ شده بود
او بیرون بود و دوباره آن دو کلمھ را روی تختھ سیاه چاپ کرده بود. ھر کس کھ بود ، او
.می خواست چھره اش را در این فاجعھ ای کھ می کوشد فراموش کند ، فراموش کند
، تنھا شخصی کھ حق حضور در خانھ را داشت ، زن تمیز کننده بود
ویوین نادلر قرار بود امروز بعد از ظھر ویوین کار کند ، اما او می خواست
لغو شد. درعوض ، او امروز عصر برای چند ساعت وارد خانھ شد ، در حالی کھ تینا در آنجا بود
.برتر
قرار مالقات مقرر خود را حفظ کرده بود ، ھرگز ھرگز نامھ ننوشت Vivienne اما حتی اگر
- آن کلمات روی تختھ گچ. او یک پیرزن شیرین ، خونسرد و مستقل بود
.باھوش اما نھ نوع بازی شوخی ھای ظالمانھ
برای لحظھ ای تینا ذھن خود را خنجر زد و در جستجوی کسی بود کھ مقصر باشد ، و سپس یک نام
برای او رخ داده است این تنھا مظنون ممکن بود. مایکل شوھر سابقش ھیچی نبود
امضا کنید کھ ھرکسی بھ خانھ شکستھ بود ، ھیچ مدرکی آشکار از ورود اجباری ، و
مایکل تنھا شخص دیگری بود کھ کلید داشت. او قفل ھا را بعد از تغییر نکرده بود
طالق
مایکل با از دست دادن پسرش خرد شده بود و با تینا بھ طرز غیر منطقی شرور بود
ماه ھا پس از تشییع جنازه ، او را متھم بھ مسئولیت مرگ دنی دانست. او داشت
با توجھ بھ اجازه دنی بھ رفتن بھ زمینی ، و تا آنجا کھ مایکل مربوط بود
معادل رانندگی اتوبوس از صخره بوده است. اما دنی می خواست بھ آنجا برود
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، کوھھا بیش از ھر چیز دیگری در جھان. عالوه بر این ، آقای جابورسکی ، پیشاھنگ
، گروه ھای دیگری از پیشاھنگان را ھر سال بھ مدت شانزده سال در پیاده روی ھای بقا در زمستان
و ھیچ کس حتی اندکی مجروح نشده بود. آنھا ھمھ راه را بھ واقعیت نرسیدند
بیابان ، فقط یک فاصلھ معقول از مسیر کتک خورده ، و آنھا برای ھر برنامھ ریزی کردند
احتمالی. قرار بود این تجربھ برای پسری خوب باشد. بی خطر. با دقت
اداره می شود. ھمھ بھ او اطمینان دادند کھ ھیچ مشکلی وجود ندارد. او ھیچ راھی برای این کار نداشت
.دانستن اینکھ سفر ھفدھم جابورسکی بھ فاجعھ ختم می شود ، اما مایکل او را مقصر دانست
او فکر می کرد کھ او در طی چند ماه گذشتھ چشم انداز خود را بازیابی کرده است ، اما بدیھی است
نھ
او بھ تختھ سیاه خیره شد ، بھ دو کلمھ ای کھ در آنجا چاپ شده بود ، فکر کرد ، و
عصبانیت در او موج زد. مایکل مانند یک کودک کینھ توز رفتار می کرد. آیا او متوجھ نیست کھ او
اندوه بھ سختی تحملش سخت بود؟ چھ چیزی در تالش بود تا اثبات کند؟
.خشمگین ، وارد آشپزخانھ شد ، تلفن را برداشت و شماره مایکل را شماره گیری کرد
.بعد از پنج حلقھ متوجھ شد کھ او در محل کار است و او آویزان شد
.در ذھن او این دو کلمھ سوختھ ، بھ رنگ سیاه: سیاه نیست
این شب او وقتی از خانھ برتر و مھمانی بھ خانھ می آمد ، با مایکل تماس می گرفت
پس از آن مطمئناً او دیر شده بود ، اما او قصد نگرانی از بیدار شدن را نداشت
.بھ او
او بی اختیار در مرکز آشپزخانھ کوچک ایستاد و سعی در یافتن اراده برای یافتن داشت
ی بروید و ھمانطور کھ او برنامھ ریزی کرده بود لباس ھای او را جعبھ کنید. اما او عصب خود را از دست داده بود
.او دیگر نمی تواند بھ آنجا برود. امروز نھ. شاید برای چند روز نباشد
.لعنت مایکل
در یخچال یک بطری نیمھ خالی شراب سفید بود. لیوان ریخت و
.آن را داخل حمام استاد کرد
زیاد مشروب می خورد. دیشب بوربون. االن شراب تا ھمین اواخر ، او بندرت وجود داشت
برای آرام کردن اعصاب خود از الکل استفاده کرد ، اما اکنون این روش درمانی اولی بود. یک بار او
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بدست آمد! او بھتر است شروع بھ بریدن بر روی نوشیدنی کند. اکنون Magyck از پیش نمایش
.او بھ شدت بھ آن احتیاج داشت
، دوش گرفت. او اجازه داد تا آب داغ چند دقیقھ روی گردن او بیفتد
.تا زمانی کھ سفتی در ماھیچھ ھایش ذوب و از بین برود
بعد از دوش ، شراب سرد بدن او را آرامتر کرد ، ھرچند کھ آرامش کمتری داشت
.ذھن او و اضطراب او را تسکین می دھد. او بھ فکر تختھ سیاه بود

.نمرده
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از پشت صحنھ در نمایشگاه قرار گرفت. محل بود TINA ساعت 6:50 ساعت
کھ منتظر بودند VIP نسبتاً ساکت است ، بھ جز صدای غرق شدن اقیانوسی از جمعیت
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ھجده صد میھمان دعوت شده بودند - مھاجمان و شیکرھای الس وگاس ، بھ عالوه زیاد.نمایشگاه اصلی ، فراتر از پرده ھای مخملی
.خود را برگشتھ بودند RSVP غلطک از خارج از شھر. بیش از پانزده صد کارت
در حال حاضر ، یک ستون از پیشخدمت ھای پوشیده از رنگ سفید ، پیشخدمت ھا با لباس ھای آبی روشن و
اتوبوس ھای ضد سرقت شروع بھ خدمت بھ شام   ھا کرده بودند. انتخاب با فیلھ مینیون بود
سس برنایز یا خرچنگ در سس کره ، زیرا الس وگاس یک مکان در این کشور بود
ایاالت متحده کھ در آن مردم حداقل بھ طور موقت نگرانی در مورد کلسترول را کنار بگذارند. کھ در
دھھ آخر سالمتی وسواس ، خوردن غذاھای چرب بھ طور گسترده ای مورد توجھ قرار گرفت
.گناھی بھ مراتب خوشمزه تر و لعنتی تر از حسادت ، اللھ ، دزدی و زنا
در ساعت ھفت و سی منطقھ پشت صحنھ شلوغ بود. تکنسین ھا دوبار بررسی کردند
مجموعھ ھای موتوری ، اتصاالت الکتریکی و پمپ ھای ھیدرولیکی کھ جمع شده اند
شمارش و ترتیب غرفھ. زنان کمد لباس Stagehands قسمت ھای پایین صحنھ
.اشک ریخت و کلھ ھای کشف نشده ای را کشف کرد کھ در آخرین لحظھ کشف شده بود
، آرایشگاه ھا و تکنسین ھای روشنایی با عجلھ در مورد کارھای فوری اقدام کردند. رقصندگان مرد
با پوشیدن لباس ھای سیاه و سفید برای تعداد باز ، کامالً ایستاده ، یک مجموعھ چشم نواز
انواع الغر و خوش تیپ
.ده ھا تن از رقصندگان زیبا و دختران نمایش نیز در پشت صحنھ بودند. برخی از آنھا ساتن و توری می پوشیدند
برخی دیگر مخمل ھای مخملی و بدلیجات را پوشیدند ، یا پرھا ، دنبالھ ھا یا خزھا و چند مورد
بی رحم بسیاری از آنھا ھنوز در اتاق رختکن ھای عمومی بودند ، در حالی کھ دختران دیگر در حال حاضر
لباس ، انتظار در سالن ھا یا در حاشیھ مرحلھ بزرگ ، صحبت کردن در مورد کودکان و
شوھرھا و دوست پسرھا و دستور العمل ھا ، انگار کھ آنھا منشی در یک قھوه ھستند و نھ
.برخی از زیباترین زنان جھان
تینا می خواست در طول اجرا در جناحین بماند ، اما ھیچ کاری نمی توانست انجام دھد
بیشتر پشت پرده مگیک! اکنون در دست مجریان بود و
تکنسین ھا
بیست و پنج دقیقھ قبل از زمان نمایش تینا صحنھ را ترک کرد و وارد سر و صدا شد
، جایی کھ چارلز ماینوی ، VIP نمایشگاه او بھ سمت غرفھ مرکز در ردیف
.منتظر او بود ، Golden Pyramid مدیر کل و سھامدار اصلی ھتل
متوقف شد. ژول بندیری با اوا ، ھمسرش بود Mainway's او ابتدا در غرفھ کنار
ھشت سال ، و دو نفر از دوستانشان. اوا بیست و نھ ، ھفده سال از آن جوان تر بود
جوئل ، و در پنج پای ھشت ، او نیز چھار اینچ قد بلندتر از خودش بود. او سابق بود
"نکن دختر ، بور ، بید ، کم عمق ، زیبا. او بھ آرامی دست تینا را فشرد. 
" .نگران بودن. شما خیلی خوب ھستید کھ شکست بخورید
".جوئل یک بار دیگر بھ تینا اطمینان داد: "ما یک ضربھ گرفتیم ، بچھ
.با لبخندی گرم از تینا استقبال کرد wayدر غرفھ نیم دایره بعدی ، چارلز ماین
ماینویو خود را حمل و نگھ داشت کھ انگار اشرافی بوده و موھایش از نقره ای است
و چشمان آبی روشن او بھ تصویری کھ مایل بھ طراحی است کمک کرده است. با این حال ، او
ویژگی ھای آن بزرگ ، مربع و کامالً بدون شواھد خون پاتریک و حتی بود
صدای او بھ طور طبیعی کم ، شن و ماسھ ای ، elocution پس از تأثیرات دلپذیر آموزگاران دوره
.ریشھ ھای او را در یک محلھ خشن بروکلین باور داشت
می لغزد ، یک کاپیتان تولھ سگ ظاھر شد و او را پر کرد Mainway در حالی کھ تینا در داخل غرفھ در کنار
.Dom Pérignon شیشھ با
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ھمسر چارلی ، در سمت چپ خود نشستھ بود. ھلن بھ طور طبیعی ھر آنچھ کھ بود ، بود ، wayھلن ماین
چارلی فقیر تالش می کرد: بی عیب و نقص کامالً منظم ، پیشرفتھ ، برازنده ، با سھولت
و اعتماد بھ نفس در ھر شرایطی او قد بلند ، باریک ، تند و چشمگیر ، پنجاه و پنج سالھ بود اما قادر بود
برای یک چھل خوب حفظ شده
".ھلن با اشاره بھ چھارمین مورد گفت: "تینا عزیزم ، من می خواھم کھ شما با یکی از دوستان خود مالقات کنید
شخص در غرفھ "این الیوت استریکر است. الیوت ، این خانم جوان دوست داشتنی کریستینا است
" !ایوانز ، راھنما پشت مگیک است
"یکی از دو دست راھنما." "جوئل باندیری مسئول این نمایش است تینا گفت: 
" .از آنجایی کھ من ھستم - بھ ویژه اگر این یک فالپ باشد
".استریکر خندید. "من خوشحالم کھ شما را مالقات کردم ، خانم ایوانز
".او گفت: "فقط تینا ساده است
".و من فقط الیوت ساده ھستم"
او مردی ناھموار و خوش ذوق بود ، چھ بزرگ و چھ کوچک ، حدود چھل نفر. چشمان تاریک او
.بسیار عمیق ، سریع ، مشخص شده توسط ھوش و سرگرمی بودند
".گفت: "وکیل من الیوت است wayچارلی ماین
"اوه ،" تینا گفت ، "من فکر کردم ھری سیمپسون"
".ھری وکیل ھتل است. الیوت امور خصوصی من را اداره می کند"
"تینا ، اگر بھ وکیل احتیاج دارید ، این بھترین است ھلن گفت: "و آنھا را بسیار خوب کنترل می کند." 
" .در الس وگاس
ھ تینا ، استریکر گفت: "اما اگر چاپلوسی باشد شما نیاز دارید:" و مطمئنم کھ قبالً چیزھای زیادی را دریافت کرده اید
ر کھ ھستی دوست داشتنی است - ھیچ کس در وگاس نمی تواند با جذابیت و سبک بیشتری نسبت بھ ھلن مسخره کند
شما می بینید کھ او فقط چھ کاری انجام داده است؟" ھلن از تینا پرسید ، دستانش را با خوشحالی بھ ھم زد. "در یک"
.جملھ او موفق بھ تملق شما ، تملق مرا کرد و با فروتنی ھمھ ما را تحت تأثیر قرار داد
" شما می بینید کھ چھ وکیل فوق العاده ای است؟
".یك نقطھ بحث كند point چارلی گفت: "تصور کنید كھ وی دربار
".ھلن گفت: "یک شخصیت بسیار صاف
".استریکر در تینا چشمک زد. "ھرچھ ممکن است صاف باشم ، من برای این دو نفر مطابقت ندارم
آنھا برای پانزده دقیقھ آینده صحبت ھای کوچک و دلپذیری را انجام دادند و ھیچ ارتباطی با آنھا نداشت
مگیک! تینا می دانست کھ آنھا در تالش بودند تا ذھن او را از این نمایش خارج کنند و او
از تالش آنھا قدردانی کردند
نمی تواند او را رقم بزند Dom Domignon مطمئناً ھیچ بحث سرگرم کننده ای وجود ندارد ، کمیت یخ
.غافل از ھیجاني كھ در نمایشگاه در حال نزدیك شدن بود
، دقیقھ بھ دقیقھ ابر دود سیگار باالی سر ضخیم شد. پیشخدمت ، پیشخدمت
.و کاپیتان ھا قبل و شروع نمایش عجلھ کردند تا سفارشات نوشیدنی را پر کنند
با افزایش صداھا و کیفیت صدای غرش ، صدای مکالمھ بلندتر می شد
.دیوانھ تر ، لجبازتر و بیشتر با خنده مشت می شد
بھ نوعی ، حتی اگر توجھ او تا حدودی بھ خلق و خوی جمعیت ، تا حدودی ادامھ داشتھ باشد
تینا از واکنش الیوت استریکر نسبت بھ آن آگاه بودند ، wayبا وجود این ، ھلن و چارلی ماین
او او ھیچ کاری از عالقھ ای بیش از آنچھ کھ معموالً بھ او عالقھ مند نیست ، نشان نداد
جاذبھ ای کھ او برای او داشت از نظر او مشھود بود. در زیر صمیمی ، شوخ ، کمی عقب است
نمای بیرونی جالب ، پاسخ مخفی او از یک حیوان نر سالم بود و آگاھی او از وی
غریزه تر از روشنفکرانھ بود ، مانند واکنش مادیان بھ اولین ضعف غرفھ
.تحریک میل
حداقل دو سال و شاید ، دو سال از آن زمان گذشتھ بود کھ مردی بھ او نگاه کرده بود
کامالً آن مد یا شاید این اولین بار است کھ در تمام ماھھایی کھ او بوده است
آگاه بودن از ھدف چنین عالقھ ای است. دعوا با مایکل ، مقابلھ با شوک
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جدایی و طالق ، اندوه برای دنی ، و قرار دادن نمایش با جوئل
.بندیری روزھا و شبھای خود را پر کرده بود ، بنابراین فرصتی برای فکر کردن بھ عاشقانھ نخواھد داشت
او در پاسخ بھ نیاز ناگفتھ در چشمان الیوت با نیاز بھ خود او بود
.ناگھان گرم
!او فکر کرد: خدای من ، من بھ خودم اجازه داده ام خشک شوم! چگونھ می توانم این را فراموش کرده ام
اکنون کھ او بیش از یک سال در غم و اندوه ازدواج نکوھش و گمشده اش غم و اندوه کرده بود
.پسر ، حاال کھ مگیک! تقریباً پشت سر او بود ، دیگر وقت داشت دوباره زن شود
.او را ھم
زمان الیوت استریکر؟ مطمئن نبود ھیچ دلیلی برای عجلھ کردن برای جبران گمشده ھا ندارید
لذت ھا او نباید بھ اولین مردی کھ او را می خواست پرش کند. مطمئناً این طور نبود
کاری ھوشمندانھ از طرف دیگر او خوش تیپ بود و در چھره اش جذاب بود
لطافت او مجبور بود اعتراف كند كھ او ھمان احساسات را در او برانگیخت كھ ظاھراً
.در او شعلھ ور شد
.بھ نظر می رسید کھ شب حتی جالب تر از آنچھ انتظار داشت بود
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VIVIENNE NDDLER در پارک خود نشانی 1955 نش رامبلر را مھار کرد
جلوی خانھ ایوانز ، مواظب باشید کھ سفالھای سفید را خراشیده نکنید. ماشین بود
بی نقص ، در شکل بھتری نسبت بھ بیشتر خودروھای جدید این روزھا. در دنیای برنامھ ریزی شده
لذت بردن از استفاده طوالنی و کامل از ھر آنچھ کھ او بود استفاده می کند Vivienne ، منسوخ شدن
.خرید ، چھ توستر باشد و چھ خودرو. او از ساختن کارھا گذشتھ لذت برد
او مدتی بھ طول انجامیده بود. او ھفتاد سالھ بود ، ھنوز ھم از نظر سالمتی عالی ، کوتاه بود
و پیاده روی بدون مزخرف از Botticelli Madonna زن محکم و با چھره شیرین
یک گروھبان ارتش
او از ماشین خارج شد و با حمل یک کیف پول بھ اندازه یک چمدان کوچک ، راھپیمایی کرد
.قدم بھ سمت خانھ ، زاویھ دار از جلو و جلو از گاراژ
.چراغ گوگرد زرد از المپ ھای خیابانی نتوانست بھ تمام طول چمنزار برسد
در کنار پیاده رو جلو و سپس در کنار خانھ ، چشم انداز ولتاژ کم است
.روشنایی مسیر را نشان داد
بوتھ ھای اولئاندر نسیم خیزید. باالی سر ، قالبھای نخل بھ آرامی در برابر یکی خراشیده می شوند
.یکی دیگر
ھرچھ ویوین بھ پشت خانھ می رسید ، ماه ھالل از پشت یکی خاموش می شد
از چند ابر نازک ، مانند یک صخره ای کھ از چوب زبر بیرون می کشد ، و سایھ ھای کم رنگ است
.کف دست و ماللھ در پاسیوی بتونی قمری خمیده شده است
Vivienne بھ خودش اجازه داد کھ از درون درب آشپزخانھ وارد شود. می خواست برای تینا ایوانز تمیز کند
.دو سال ، و او کلید تقریباً ھمین مدت بھ او واگذار شده بود
.خانھ ساکت بود جز یخچال و فریزر آرام
ویوین کار در آشپزخانھ را آغاز کرد. او شمارنده ھا و وسایل را پاک کرد
خاموش شده و کف کاشی ھای مکزیکی را خرد کرد. او درجھ یک را انجام داد Levolor از تختھ ھای پرده
کار. او بھ ارزش اخالقی کار سخت اعتقاد داشت و ھمیشھ بھ کارفرمایان خود می داد
ارزش پول آنھاست
او معموالً در طول روز کار می کرد ، نھ شب. امروز بعد از ظھر ، او بود
در ھتل میراژ یک جفت دستگاه اسالت خوش شانس بازی می کرد و او نمی خواست راه برود
دور از آنھا در حالی کھ آنھا خیلی سخاوتمندانھ پرداخت می کردند. برخی از افراد برای او
خانھ تمیز اصرار داشت کھ مرتباً قرارھای تعیین شده خود را حفظ کند و آنھا نیز این کار را انجام دادند
اگر او بیش از چند دقیقھ با تاخیر نشان داد ، سوختگی کند دارد. اما تینا ایوانز بود
دلسوز؛ او می دانست کھ دستگاه ھای حافظھ برای ویوین چقدر مھم ھستند ، و او نبود
.اگر ویوینین گھگاھی مجبور بھ بازدید مجدد وی می شد ناراحت می شد
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Vivienne یک دوشس نیکل بود. این مدت بود کھ ھنوز ھم کارمندان کازینو بھ کار خود ادامھ دادند
بھ زنان سالخورده محلی گفتھ می شود کھ زندگی اجتماعی آنھا حول یک عالقھ وسواس انگیز درآمده است
.در راھزن ھای مسلح ، حتی اگر ماشین ھای نیکل تاریخ بسیار باستانی داشتند
دوشس ھای نیکل ھمیشھ در ماشین ھای اسالت ارزان قیمت - نیکل و سکھ ھای قدیمی بازی می کردند
روزھا ، اکنون چھار ماھھ - ھرگز دالرھا یا اسالتھای پنج دالری. دستگیره ھا را برای
ساعت ھا در یک زمان ، اغلب تھیھ صورتحساب بیست دالری بعد از ظھر طوالنی است. بازی آنھا
فلسفھ ساده بود: مھم نیست کھ پیروز شوید یا بازنده شوید ، مادامی کھ در آن بمانید
بازی با این نگرش بھ عالوه چند مھارت در مدیریت پول ، آنھا قادر بھ آویزان کردن بودند
طوالنی تر از اکثر بازیکنان حافظھ ای کھ بعد از رسیدن بھ جایی ، در ماشین ھای دالر فرو می روند
با چھارم و بھ دلیل صبر و پشتکار ، دوشس ھا بیشتر پیروز شدند
، جکپوتھا نسبت بھ تورھای گردشگرانی کھ از اطرافشان سرازیر می شوند و سرازیر می شوند. حتی این روزھا
نیکل وقتی بیشتر ماشین ھا می توانند با کارتھای معتبر الکترونیکی بازی کنند
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دوشس ھا دستکش ھای سیاه پوشیده بودند تا بعد از ساعت ھا دست خود را از کثیف شدن جلوی دست خود بگیرند
دست زدن بھ سکھ و کشیدن اھرم؛ آنھا ھمیشھ بازی می کردند روی مدفوع و آنھا
بھ یاد داشتھ باشید کھ ھنگام کار با دستگاه ھا بھ منظور متراکم نکردن دست ھا ، متناوب کار را انجام دھید
.عضالت یک بازو ، و بطری ھای آستر را در ھر صورت حمل می کردند
دوشس ھا کھ اکثراً بیوه و اسپینستر بودند ، اغلب ناھار می خوردند و
شام دور ھم. آنھا در آن مواقع نادر كھ یكی از آنھا بھ یك ضربھ برخورد كرد ، یکدیگر را تشویق كردند
.جکپات واقعا بزرگ؛ و ھنگامی کھ یکی از آنھا درگذشت ، دیگران بھ طور گسترده بھ تشییع جنازه رفتند
.آنھا با ھم جامعھ ای عجیب اما محکم و با احساس تعلق رضایت بخش را تشکیل دادند
در کشوری کھ جوانان را پرستش می کرد ، اکثر آمریکایی ھای مسن بھ طرز فجیعی مایل بھ کشف یک
.جایی کھ متعلق بھ آنھا بود ، اما برخالف دوشس ھا ، بسیاری از آنھا ھرگز آن را پیدا نکردند
ویوین یک دختر ، داماد و سھ نوه در ساکرامنتو داشت. برای پنج
.سالھا ، از زمان تولد شصت و پنجمین سالگی ، آنھا بر او فشار آورده بودند تا با آنھا زندگی كند
او آنھا را بھ اندازه زندگی دوست داشت و می دانست کھ واقعاً او را با آنھا می خواستند. آنھا
او را از احساس اشتباه گناه و تعھد دعوت نمی کرد: با این وجود ، او
نمی خواست در ساکرامنتو زندگی کند. پس از چندین بازدید در آنجا ، او تصمیم گرفتھ بود کھ باید
اکشن ، سر و صدا ، چراغ ھا و ... را دوست داشت Vivienne .یکی از کسل کننده ترین شھرھای جھان باشد
ھیجان الس وگاس. عالوه بر این ، در ساکرامنتو زندگی می کند ، او یک دوشس نیکل نیست
دیگر؛ او کسی خاص نخواھد بود. او فقط یک خانم مسن دیگر خواھد بود ، زندگی می کند
.با خانواده دخترش ، مادربزرگ بازی می کنند ، زمان را عالمت گذاری می کنند ، منتظر مرگ ھستند
.زندگی مانند آن غیرقابل تحمل خواھد بود
ویوین بیش از ھر چیز استقالل خود را ارزیابی کرد. دعا کرد کھ بخواھد
بھ اندازه کافی سالم بماند تا بتواند بھ تنھایی کار و زندگی خود را ادامھ دھد تا در آخر وقت ، او
.آمدند و تمام پنجره ھای کوچک ماشین زندگی لیمو تولید کردند
 حالی کھ او در حال گوش دادن بھ گوشھ آخر کف آشپزخانھ بود ، ھمانطور کھ او در مورد چگونگی فکر کردن بود
زندگی ترسناک بدون دوستان و دستگاه ھای حافظھ او خواھد بود ، او صدا را شنید
.بخش دیگری از خانھ. بھ سمت جلو. اتاق نشیمن
یخ زد ، گوش کرد
.موتور یخچال و فریزر کار خود را متوقف کرد. ساعتی بھ آرامی تیک زد
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، پس از یک سکوت طوالنی ، یک درھم و برھمی کوتاه از خانھ از یک اتاق دیگر بیرون آمد
دوباره سکوت کنید .Vivienne شگفت انگیز
او بھ سمت کشو کنار سینک رفت و یک تیغھ بلند و تیز را از آن انتخاب کرد
مجموعھ چاقوھا
او حتی فکر نمی کرد بھ پلیس مراجعھ کند. اگر او برای آنھا زنگ زد و بعد از آن فرار کرد
خانھ ، آنھا ممکن است یک متجاوز ھنگام مراجعھ پیدا نکنند. آنھا فکر می کنند او فقط یک
.حاضر بھ دادن دلیل بھ کسی نبود کھ فکر کند او را احمق است Vivienne Neddler پیرزن احمق
عالوه بر این ، بیست و یک سال گذشتھ ، از زمان فوت ھری ، ھمیشھ گرفتھ بود
.مراقبت از خودش. او نیز کار بسیار لعنتی خوبی انجام داده بود
.او از آشپزخانھ خارج شد و سوئیچ چراغ را بھ سمت راست درگاه پیدا کرد
.غذاخوری متروک بود
.کلیک کرد. ھیچ کس آنجا نبود Stifel در اتاق نشیمن ، او روی المپ
ھنگامی کھ متوجھ چیزی عجیب در حدود چھار قاب شد ، او قصد داشت بھ سمت سر تکھ حرکت کند
ھشت تا ده عکس کھ روی دیوار باالی مبل گروه بندی شده اند. این صفحھ نمایش داشت
ھمیشھ شامل شش عکس است ، نھ فقط چھار. اما این واقعیت کھ دو نفر مفقود نبودند ، نبود
آنچھ توجھ ویوین را بھ خود جلب کرده است. ھر چھار عکس باقی مانده در حال چرخش و عقب بودند
 روی قالب ھای تصویری کھ آنھا را نگھ داشتھ است. ھیچ کس در نزدیکی آنھا نبود ، اما بھ طور ناگھانی دو عکس
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شروع بھ تند خوردن شدید بر روی دیوار ، و سپس ھر دو پرواز از نصب و راه اندازی خود و
.در پشت مبل بژ ، برس موی برفی پوشیده از کف
.این صدایی بود کھ او وقتی در آشپزخانھ بود شنیده بود - این درھم و برھمی
"چھ جھنمی؟"
دو عکس باقی مانده بھ طور ناگھانی خود را از روی دیوار پرتاب کردند. یکی افتاد
.پشت مبل ، و دیگری بر روی آن غلتید
ویوین با تعجب چشمک زد و نتوانست آنچھ را کھ دیده بود درک کند. زلزلھ؟
اما او احساس نکرده است کھ خانھ حرکت کند. ویندوزھا شلوغ نشده بودند. ھر گونھ لرزش خیلی خفیف باشد
.ھمچنین برای پاره کردن عکس ھا از دیوار خیلی احساس مالیم خواھد بود
بھ طرف مبل رفت و عکسی را کھ روی بالشتکھا افتاده بود ، برداشت. او
آن را خوب می دانست او بارھا آن را گرد و غبار کرده بود. این پرتره از دنی اوانز بود ، بھ ھمین ترتیب
پنج مورد دیگر کھ معموالً در اطراف آن آویزان می شوند. در این یکی ، او ده یا یازده سال داشت ، شیرین
.پسر قھوه ای با چشم ھای تیره و لبخند دوست داشتنی
ویوین از این سوال کھ آیا آزمایش ھستھ ای وجود داشتھ است یا نھ؟ شاید این چیزی بود کھ متزلزل شده بود
ھمھ چیز سایت آزمایش ھستھ ای نوادا ، کھ انفجارھای زیرزمینی انجام شد
چندین بار در سال ، کمتر از صد مایل شمال الس وگاس بود. ھر وقت
ارتش اسلحھ ای با کارایی باال منفجر کرد ، ھتل ھای بلند وگاس و ھمھ خانھ ھا
.در شھر کمی لرزید
اما ، نھ ، او در گذشتھ گیر کرده بود: جنگ سرد بھ پایان رسید و آزمایشات ھستھ ای نبود
مدت طوالنی در بیابان انجام شده است. عالوه بر این ، خانھ فقط یک لرزان نبود
.دقیقھ قبل؛ فقط عکسھا تحت تأثیر قرار گرفتھ بودند
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Vivienne چاقو را پایین انداخت و یک انتھای مبل را کشید
دور از دیوار ، و قاب ھشت ده ده نفری را کھ در پشت زمین بود ، جمع آوری کرد
آی تی. عالوه بر عکسی کھ روی مبل افتاده بود ، پنج عکس نیز وجود داشت. دو
مسئول صداھایی بودند کھ او را بھ اتاق نشیمن کشیده بودند و دیگری
سھ نفر آنھایی بودند کھ او دیده بود کھ قالب تصویر را بیرون می آورد. او آنھا را برگرداند
.جایی کھ بھ آن تعلق داشتند ، سپس مبل را در جای خود قرار دھید
. . Aiii-eee. . . aiii-eee : انفجار صدای الکترونیکی پر پیچ و خم کھ از درون خانھ می وزد
aiii-eee . .
Vivienne گاز گرفت ، چرخید. او ھنوز تنھا بود.
.اولین فکر او این بود: زنگ ھشدار
.اما خانھ ایوانز سیستم زنگ خطر نداشت
Vivienne با افزایش صدای جیرجیر الکترونیکی پیروز شد ، نوسانات سوراخ کننده.
پنجره ھای اطراف و قسمت باالی شیشھ میز قھوه در حال لرزش بودند. او احساس کرد
.تشدید سمپاتیک در دندانھا و استخوانھای او
او نتوانست منبع صدا را شناسایی کند. بھ نظر می رسید از ھر کس می آید
می آیند خانھ
"چھ در شیطان آبی اینجا اتفاق می افتد؟"
او زحمت برداشت چاقو را نداشت ، زیرا او مطمئن بود کھ این مشکل نیست
.متجاوز این چیز دیگری بود ، چیز عجیبی
او از اتاق بھ داخل راھرو کھ اتاق ھای اتاق ، سرویس بھداشتی و دنیل را سرو می کرد ، عبور کرد. او
روی چراغ خاموش شد. سر و صدایی بلندتر از راھرو در راھرو بلندتر بود
اتاق صدای پرش اعصاب از دیوارھای گذرگاه باریک ، پژواک و
دوباره تکرار
ویوین ھر دو راه را نگاه کرد ، سپس در انتھای سمت راست ، بھ سمت درب بستھ حرکت کرد
. .سالن. بھ سمت اتاق قدیمی دنی
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Vivienne ھوا در راھرو نسبت بھ بقیھ خانھ خنک تر بود. در ابتدا
فکر می کرد کھ او تغییر دما را تصور می کند ، اما بھ او نزدیک تر شده است
انتھای راھرو ، سردتر شد. با رسیدن او بھ درھای بستھ ، پوست او
.غاز بغل شده بود ، و دندانھایش پچ پچ می زدند
قدم بھ قدم کنجکاوی او راه ترس را بھ وجود آورد. اینجا خیلی اشتباه بود یک
.بھ نظر می رسید فشار شوم ھوای اطراف او را فشرده می کند
Aiii-eee . . aiii-eee . .
عاقالنھ ترین کاری کھ او می تواند انجام دھد این است کھ بھ عقب برگردد ، از درب و بیرون بروید
خانھ. اما او کامالً کنترل خود را نداشت. او کمی مثل یک احساس
خواب آور علیرغم اضطراب او ، قدرتی کھ او می توانست حس کند - اما او نتوانست
.او را غیرقابل توصیف بھ اتاق دنی جلب کرد her تعریف
Aiii-eee . . aiii-eee . . aiii-eee . .
Vivienne بھ doorknob رسید اما قبل از دست زدن بھ آن متوقف شد ، قادر بھ باور آنچھ نیست
داشت می دید سریع چشمک زد ، چشمانش را بست ، دوباره آنھا را باز کرد ، اما ھنوز ھم ھمینطور
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doorknob بھ نظر می رسد در یک ژاکت یخ نازک و نامنظم از یخ پوشیده شده است.
سرانجام آن را لمس کرد. یخ. پوست او تقریباً بھ دستگیره چسبیده است. دستش را بھ سمت جلو کشید
و انگشتان مرطوب او را معاینھ کرد. رطوبت روی فلز تراکم کرده بود و بعد از آن
.منجمد
اما چگونھ ممکن بود؟ چطور ممکن است بھ نام خدا در اینجا چاه یخی وجود داشتھ باشد
خانھ گرم و در شبی کھ دمای بیرون حداقل بیست درجھ بود
باالتر از نقطھ انجماد؟
فشار الکترونیکی سریعتر شروع بھ پیچیدن کرد ، اما نھ آرام تر بود ، نھ استخوانی کمتر
.نافذتر از آنچھ بوده است
.بھ خودش گفت. از اینجا دور شوید. ھرچھ سریعتر بیرون بروید Vivienne ، متوقف
اما او توصیھ ھای خودش را نادیده گرفت. او بلوز خود را از میان وعده ھایش بیرون کشید و از دم استفاده کرد
برای محافظت از دستش
درب فلزی یخی. دستگیره چرخید ، اما درب باز نمی شود. سرماخوردگی شدید
، چوب را منقبض کرده و پیچ کرده است. او شانھ خود را در مقابل آن قرار داد ، بھ آرامی ھل داد
.سپس سخت تر شد ، و سرانجام درب بھ سمت داخل چرخید
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نشان داد کھ الیوت استریکر داشت WEG THE ENTERTAININGING VEGAS !مگیک
.تا کنون دیده شده
این برنامھ با یک نمایش قدرتمند از "آن جادوی قدیمی سیاه" افتتاح شد. خوانندگان
و رقصندگان ، درخشان لباس ، در یک مجموعھ خیره کننده ساختھ شده از آینھ کاری انجام می شوند
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لوسترھای اتاق کریستال گردان چرخان ، تکھ ھای چرخان رنگی را بھ نظر می رساندند کھ بھ نظر می رسیدپانل ھای آینھ و آینھ ای. ھنگامی کھ چراغ صحنھ بھ طور دوره ای کم می شد ، نمره ای از
.قرار گرفتھ است proscenium انسجام بھ اشکال فوق طبیعی کھ زیر قوس
.رقص رقص پیچیده بود و دو خواننده اصلی صداھای واضح و واضح داشتند
.شماره افتتاحیھ با یک عمل جادویی درجھ یک در مقابل پرده ھای کشیده شده دنبال شد
کمتر از ده دقیقھ بعد کھ دوباره پرده ھا باز شد آینھ ھا گرفتھ شده بود
دور ، و صحنھ بھ یخچال تبدیل شده بود. شماره تولید دوم
.روی اسکیت ھا در برابر پس زمینھ زمستانی چنان واقعی انجام شد کھ الیوت را لرزاند
اگرچھ مگیک! تخیل را بھ ھیجان آورد و چشم را فرمان داد ، الیوت نتوانست
توجھ ناخواستھ خود را بھ آن توجھ کنید. او ھمچنان بھ کریستینا ایوانز نگاه می کرد ، ھمانطور کھ بود
.بھ عنوان نمایشی کھ خلق کرده خیره کننده است
او بی وقفھ از نگاه او بی نظیر بھ تماشاگران می پرداخت. جنجالی سوزناک و عصبی
در چھره اش بازی کرد ، متناسب با یک لبخند آزمایشی کھ ھنگام تماشاگر ظاھر می شد
.خندید ، تشویق کرد یا با تعجب گاز گرفت
، او بھ تنھایی زیبا بود. موھای طول شانھ او - قھوه ای عمیق ، تقریبا سیاه
براق روی ابرو خود جارو کرد ، بھ پھلوھا پرید و صورت خود را بھ عنوان قاب کرد
، ھرچند کھ این نقاشی توسط یک استاد بزرگ بود. ساختار استخوانی آن صورت ظریف بود
کامالً زنانھ تعریف شده و کامالً مشخص. طوفان ، رنگ زیتون. کامل ، حسی
، دھان و چشمانش . . اگر چشمانش تاریک بود
.مطابق با سایھ مو و پوست او ، اما آنھا بھ رنگ آبی بلوری بودند
.تضاد بین ظاھر خوب ایتالیایی و چشمان نوردیک وی ویران کننده بود
الیوت تصور می کرد کھ افراد دیگر ممکن است نقصی در چھره او پیدا کنند. شاید برخی بگویند
.کھ ابروش خیلی پھن بود بینی او آنقدر صاف بود کھ ممکن است برخی تصور کنند شدید است
، برخی دیگر ممکن است بگویند کھ دھان او خیلی پھن است ، چانھ او نیز اشاره کرد. بھ نظر الیوت
صورتش عالی بود
اما زیبایی جسمی او چیزی نبود کھ بیشتر او را ھیجان زده کرد. او در درجھ اول عالقھ مند بود
ایجاد کند ! کمتر دیده بود Magyck یادگیری بیشتر در مورد ذھن کھ می تواند اثری مانند
ز یک چھارم برنامھ ، با این حال او می دانست کھ این یک ضربھ است - و نسبت بھ دیگران از آن بسیار برتر است
نوع. مرحلھ فوق العاده وگاس می تواند بھ راحتی از ریل ھا خارج شود. اگر مجموعھ ھای غول پیکر و
لباس ھای اسراف و رقص پیچیده بیش از حد مورد استفاده قرار گرفت ، یا اگر عنصری وجود داشت
اعدام نادرست ، تولید بھ سرعت در خط نازک بین
و ابتذال ناب. یک خیال پر زرق و برق می تواند دگردیسی کند show-biz فالش
اگر دست اشتباھی آن را راھنمایی کند ، بھ یک خزه خام ، بی مزه و احمقانھ می رسید. الیوت می خواست بداند
. اطالعات بیشتر در مورد کریستینا اوانز - و در سطح اساسی تر ، او فقط او را می خواست
از زمانی کھ نانسی ، ھمسرش ، کھ سھ سال درگذشتھ بود ، ھیچ زنی بھ این شدت تحت تأثیر قرار نگرفت
.پیش
او کھ در تئاتر تاریک نشستھ بود لبخند زد ، نھ بھ جادوگر طنز کھ در آن اجرا می کرد
.جلوی پرده ھای مرحلھ بستھ ، اما بھ طرز عجیب و غریب جوانی خود
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ساختھ شده و ایجاد می شود ، ھمانطور کھ ویوین ندولر آن را مجبور کرد WARPED درب
.باز کن
Aiii-eee ، aiii-eee. . .
.موجی از ھوای سرد از اتاق تاریک ، بھ داخل راھرو شستھ شد
Vivienne بھ داخل رسید ، برای تعویض چراغ گنگ زد ، آن را پیدا کرد و وارد جنگ شد.
اتاق متروک بود
Aiii-eee ، aii-eee . .
ھای بیس بال و ھیوال فیلم ترسناک در پوست ویوین از پوسترھایی کھ بھ قسمتھای دیگر خیره شده بودند ، خیره شدند
دیوارھا. سھ ھواپیمای مدل پیچیده از سقف بھ حالت تعلیق درآمد. این چیزھا
قبل از این کھ دنی برای اولین بار بھ اینجا کار کند ، مثل ھمیشھ بوده است
.فوت کرد
Aiii-eee، aiii-eee، aiii-eee. . .
صدای الکترونیکی دیوانھ کننده از یک جفت بلندگو کوچک استریو کھ در آن آویزان بود صادر شد
ھمراه و AM-FM دیوار پشت تخت. سی دی پلیر و یک تیونر
.تقویت کننده در یکی از کابوسھای شب جمع شده بود
می دید کھ سر و صدا از کجا سرچشمھ گرفتھ است ، اما او نتوانست منبع را پیدا کند Vivienne اگرچھ
، برای ھوای تلخ سرد ھیچ پنجره ای باز نبود و حتی اگر یکی از آنھا بلند شده بود
.شب بھ اندازه کافی سرمازدگی نبود کھ بتواند سرماخوردگی را بھ حساب آورد
رسید ، صدای بانشای متوقف شد. سکوت ناگھانی داشت AM-FM درست ھمانطور کھ او بھ تنظیم کننده
وزن سرکوبگر
فاحش خالی از نرم را درک کرد Vivienne ، بھ تدریج ، ھنگامی کھ گوشھایش زنگ زد
.بلندگوھای استریو بعد صدای لرزیدن قلب خودش را شنید
پوشش فلزی رادیو با پوستھ یخ شکننده یخ شد. او آن را لمس کرد
با تعجب یك یخ از یخ در زیر انگشت شكستھ شد و بر روی شبانھ افتاد. آی تی
شروع بھ ذوب شدن نکرد؛ اتاق سرد بود
پنجره یخ زده بود. آینھ کمد نیز یخ زده بود و بازتابش کمرنگ بود
تحریف شده و عجیب
.در خارج ، شب خنک بود اما زمستان نبود. شاید پنجاه درجھ باشد. شاید حتی پنجاه و پنج
صفحھ نمایش دیجیتالی رادیو شروع بھ تغییر می کند ، و اعداد نارنجی در سراسر آن افزایش می یابد
باند فرکانس ، یکی از ایستگاه ھای دیگر را جارو می کند. تکھ ھای موسیقی ، اسپلیت ثانیھ
، گرگرفتگی از پچ پچ ھای جوک دیسک ، کلمات تک از خبرنامھ ھای مختلف با صدای بلند
و تکھ ھای زونا تجاری در یک شوخی کاکوفون بی معنی مخلوط شدند
صدا. شاخص بھ انتھای عرض باند رسید و صفحھ نمایش دیجیتال شروع بھ کار کرد
دنبالھ بھ عقب
.رادیو را خاموش کرد Vivienne ، لرزید
.بھ محض اینکھ انگشت خود را از کلید فشار خارج کرد ، رادیو دوباره خود را روشن کرد
.او بھ آن خیره شد ، وحشت زده و مبھوت شد
صفحھ نمایش دیجیتالی شروع بھ ترتیب یکبار دیگر گروه کرد و آھنگ ھای موسیقی منفجر شد
از بلندگوھا
.او بار دیگر نوار خاموش را فشار داد
.بعد از یک سکوت کوتاه ، رادیو بھ طور خودجوش روشن شد
".او با تکان گفت: "این دیوانھ است
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- فشار داد -ON وقتی بار سوم رادیو را خاموش کرد ، انگشت خود را در مقابل
نوار خاموش برای چند ثانیھ مطمئن بود کھ می تواند سوئیچ را احساس کند
.زیر انگشت او بھ عنوان سعی در پاپ
در باالی سر ، سھ ھواپیمای مدل شروع بھ حرکت کردند. ھر کدام از آن آویزان شده بودند ، سقف روی یک
طول خط ماھیگیری ، و قسمت باالیی ھر خط بھ قالب چشم خود کھ گره خورده بود گره خورده است
محکم در قسمت جلویی پیچ خورده بود. ھواپیماھا تکان خوردند ، تند و تیز ، پیچ خورده و
لرزید
فقط یک پیش نویس
.اما او پیش نویس را حس نکرد
.ھواپیماھای مدل شروع بھ پرت کردن شدید و بھ سمت پایین در انتھای خطوط خود کردند
".ویوین گفت: "خدا بھ من کمک کند
ی از ھواپیماھا در دایره ھای محکم ، سریعتر و سریعتر ، سپس بھ طور پیوستھ در محافل گسترده تر چرخانده است
کاھش زاویھ بین خطی کھ بھ حالت تعلیق در آن و اتاق خواب است
سقف. پس از لحظھ ای دو مدل دیگر رقص نامنظم خود را متوقف کردند و شروع بھ کار کردند
مانند ھواپیمای اول بھ دور و اطراف بچرخید ، گویی کھ آنھا واقعاً پرواز می کنند ، و وجود دارد
.این اشتباه عمدی را برای اثرات تصادفی یک پیش نویس اشتباه نکنید
ارواح؟ پالتر
اما او بھ ارواح اعتقاد نداشت. چنین مواردی وجود نداشت. او بھ مرگ اعتقاد داشت و
ھای دستگاه ھای حافظھ ، در بوفھ ھای کازینو ھمھ شما می توانید بخورید jackpots مالیات ، در اجتناب ناپذیر
در حقیقت آدم ربایی ھای بیگانھ و بزرگ ، در پروردگار خدای متعال 5.95 دالر است
.پا ، اما او بھ ارواح اعتقاد نداشت
ھم چنین بود Vivienne Neddler درھای کمد کشویی شروع بھ حرکت روی دونده ھای خود کردند و
احساس اینکھ چیز وحشتناکی از فضای تاریک بیرون می آید ، چشمانش بھ اندازه قرمز است
، خون و دندانھای شکننده آن براق است. او احساس حضور داشت ، چیزی کھ او را می خواست
.و وقتی ھمھ راه را باز کرد ، گریھ کرد
اما ھیچ کمدی در کمد وجود نداشت. فقط لباس داشت. فقط لباس
. . . با این وجود ، دست نخورده ، درھا بستھ شد. . . و بعد دوباره باز کنید
.ھواپیماھای مدل ، در اطراف ، رفتند
.ھوا حتی سردتر می شد
تخت شروع بھ لرزیدن کرد. پاھا در پا قبل از تصادف سھ یا چھار اینچ باال می رفت
برای محافظت از فرش بھ داخل کاستورھایی کھ در زیر آنھا گذاشتھ شده بود برگردید. برخاستند
از نو. باالی طبقھ پوشانده شده است. چشمھ ھا شروع بھ آواز خواندن کردند انگار انگشتان فلزی ھستند
.آنھا را زدم
.ویوین بھ دیوار برگشت ، چشمان گسترده ای داشت ، دست ھا بھ پھلوی خود مشت زده بودند
بھ طور ناگھانی تختخواب شروع بھ بلند شدن از باال و پایین کرد ، اکنون متوقف شد. کمد
درھا با تصادف ناخوشایند بستھ شدند - اما دوباره باز نشد. ھواپیماھای مدل
.در دایره ھای کوچکتر و کوچکتر چرخید ، تا اینکھ سرانجام بدون حرکت آویزان شدند
.اتاق ساکت بود
.ھیچ چیز جابجا نشد
.ھوا گرمتر می شد
از ریتمی سخت و ناامیدکننده ای کھ داشت ، فروکش کرد Vivienne بتدریج ضربان قلب
.نگھ داشتن برای چند دقیقھ گذشتھ. خودش را بغل کرد و لرزید
.توضیحی منطقی. باید توضیحی منطقی داشت
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با گرم شدن اتاق دوباره ، دربھای خاکی و پوشش رادیویی و فلز دیگر.اما او نتوانست تصور کند کھ چھ می تواند باشد
اشیاء بھ سرعت پوستھای شکننده یخ خود را ریختند ، و بدین ترتیب گودالھای کم عمق روی مبلمان و

صفحھ 30

نقاط مرطوب در فرش. یخچال و فریزر پنجره یخ زده ، و یخ زدگی از بین می رود
آینھ کمد ، انعکاس تحریف شده ویوینین بھ تصویری آشناتر از آن برطرف شد
.خودش
.حاال این تنھا اتاق خواب پسر جوانی بود ، اتاقی مانند ھزاران نفر بی شمار دیگر
بھ جز ، البتھ این پسر کھ زمانی در اینجا خوابیده بود ، یک سال درگذشت. و
.شاید او بر می گشت ، مکان را تعقیب می کند
.ویوین مجبور شد بھ خودش یادآوری کند کھ بھ ارواح اعتقاد ندارد
با این وجود ، ممکن است برای تینا ایوانز ایده خوبی باشد کھ از وسایل پسر در آن خالص شود
.آخر
Vivienne ھیچ توضیحی منطقی برای آنچھ اتفاق افتاده بود ندارد ، اما او یک چیز را برای آن می دانست
مطمئنا: او قرار نبود بھ کسی چیزی بگوید کھ امشب اینجا دیده بود. صرف نظر از نحوه
.او با اطمینان و جدیت توصیف این وقایع عجیب و غریب ، ھیچ کس او را باور نمی کند
آنھا با چوبی گره می زدند و لبخند می زدند و موافق بودند کھ این یک چیز عجیب و وحشتناک بود
فقیر و سرانجام بود Vivienne تجربھ ، اما در حالی کھ آنھا فکر می کنند کھ
ممکن است دوباره بھ poltergeists پیر شدن دیر یا زود حرفی از سخنان او در مورد
دختر او در ساکرامنتو ، و سپس فشار برای انتقال بھ کالیفرنیا شد
.قرار نبود استقالل گرانبھاش را بھ خطر اندازد Vivienne .غیر قابل تحمل
او اتاق خواب را ترک کرد ، بھ آشپزخانھ بازگشت و دو عکس از بھترین ھای تینا ایوانز نوشید
مشروب بربون. سپس با استوایی مشخصھ ، او بھ اتاق خواب پسر بازگشت تا از بین برود
.آب از یخ ذوب شده ، و او ھمچنان بھ خانھ خود ادامھ داد
.او حاضر نشد یک مأمور پلیس او را بترساند
بھ ھر حال ممکن است عاقالنھ باشد کھ یکشنبھ بھ کلیسا برویم. او مدت ھا بھ کلیسا نرفتھ بود
زمان. شاید بعضی از فحش دادن برای او خوب باشد. البتھ نھ ھر ھفتھ. فقط یکی
را ندیده بود A یا دو توده در ماه. و اعتراف اکنون و پس از آن. او قسمت داخلی
.اعتراف در سنین کار از محکم کاری عیب نمیکنھ
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ھر کس کھ نشان می دھد کسب و کار می دانید کھ جمعیت پیش نمایش بدون پرداخت ھزینھ بودند
در میان سخت ترین برای لطفا. پذیرش رایگان تضمین یا حتی تضمین آنھا را تضمین نمی کند
دوستی آنھا شخصی کھ قیمت عادالنھ ای را برای چیزی پرداخت کرده بود ، احتماالً خیلی دور بود
سبت بھ کسی کھ ھمان مورد را برای ھیچ چیز دریافت کرده است ارزش بیشتری دارد. آن اره قدیمی وارد شده است
.گروه ھای نمایش بھ صحنھ نمایش و مخاطبان گوشواره
.اما نھ امشب. این جمعیت قادر بھ نشستن روی دست و خنک نگھ داشتن آن نبود
پرده نھایی از ھشت دقیقھ تا ساعت ده پایین آمد و تخمک گذاری ادامھ داشت
تا زمانی کھ ساعت مچی تینا ساعت را مشخص کرده بود. بازیگران مگیک! چند گرفت
کمان ، سپس خدمھ ، سپس ارکستر ، ھمھ آنھا از ھیجان بودن برافروختند
ھر دو ، VIP بخشی از یک ضربھ غیرمجاز. با اصرار مخاطبان شاد ، پرشور و
جوئل باندیری و تینا در غرفھ ھایشان مورد توجھ قرار گرفتند و بھ پاداش خودشان تعلق گرفت
.دورانی پر از تشویق
تینا بر روی آدرنالین بلند ، پوزخند ، نفس کشیده بود ، بھ سختی قادر بھ جذب آن بود
- با ھیجان درباره مشخصات wayپاسخ بیش از حد بھ کار او ھلن ماین
جلوه ھای ویژه برجستھ ، و الیوت استریکر نیز عرضھ بی پایان تعارف و ھمچنین
برخی مشاھدات حیرت انگیز در مورد جنبھ ھای فنی تولید و چارلی
Mainway یک بطری سوم Dom Perignon ریخت و چراغھای خانھ بیرون آمد و
مخاطبان با اکراه شروع بھ ترک کردند و تینا بھ سختی فرصتی برای نوشیدن شامپاین داشت
.بھ خاطر ھمھ افرادی کھ برای تبریک گفتن کنار میز ایستاده اند
، در حدود سی و سی نفر بیشتر مخاطبان را ترک کرده بودند ، و کسانی کھ ھنوز نرفتھ بودند در صف بودند
با باال رفتن از پلھ ھا بھ سمت درھای عقب سالن نمایشگاه. اگرچھ نمایش دوم نیست
قرار بود این شب ، بھ طور معمول ، ھر شب از این پس ، اتوبوس و
پیشخدمت ھا مشغول پاکسازی جداول بودند و آنھا را با پارچھ ھای تازه و ظروف نقره ای مجدداً تنظیم می کردند
.اجرای ساعت ھشت شب بعد
ھنگامی کھ راھرو جلوی غرفھ اش سرانجام از خیرخواھان خالی شد ، تینا بلند شد و
وقتی شروع بھ آمدن او کرد ، با جوئل مالقات کرد. او بازوھایش را بھ دور او انداخت و خیلی بھ او
تعجب ، با خوشحالی شروع بھ گریھ کرد. او بھ سختی او را در آغوش گرفت و جوئل آن را اعالم کرد
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" .نشان می دھد کھ "اگر غارتی را دیده باشم" غاربانوایی است
ھنگامی کھ آنھا بھ صحنھ پشت صحنھ رفتند ، مھمانی شبانھ روزی کامالً در حال جابجایی بود. مجموعھ ھا و
غرفھ ھا از طبقھ اصلی صحنھ منتقل شده بودند ، و ھشت جدول تاشو وجود داشتھ است
برپایی. میزھا با پارچھ ھای سفید پوشیده شده و با غذا سنگین می شدند: پنج اسب داغ
d'oeuvres ، ساالد خرچنگ ،   ساالد خرچنگ ،   ساالد ماکارونی ، فیلھ mignon ، سینھ مرغ در ترخون
سس ، سیب زمینی بو داده ، کیک ، پای ، تارت ، میوه تازه ، توت و پنیر. ھتل
پرسنل مدیریتی ، دختران نمایش ، رقصندگان ، جادوگران ، خدمھ و موسیقیدانان شلوغ
در اطراف میزھا ، نمونھ ھایی از پیشنھادات در حالی کھ فیلیپ شواالیر ، مجری ھتل است
سرآشپز ، شخصاً بیش از این ماجرا را تماشا کرد. دانستن این جشن برای مراسم گذاشتھ شده بود
مھمانی ، تعداد معدودی از حاضران شام خورده بودند ، و بیشتر رقصندگان ھیچ چیزی نخورده بودند
.از یک ناھار سبک آنھا بیش از غذا فریاد زدند و در اطراف نوار قابل حمل جمع شدند
با خاطره تشویق ھا ھنوز ھم در ذھن ھمھ تازه بود ، مھمانی بھ زودی برگزار شد
پریدن
، تینا در ھم آمیختھ ، بھ جلو و عقب ، طبقھ باال و پایین طبقھ ، در میان جمعیت
از ھمھ بخاطر سھم خود در موفقیت نمایش ، ھر کدام از آنھا را تشکر می کنم
عضو بازیگران و خدمھ در فداکاری و حرفھ ای بودن خود. چندین بار او
با الیوت استریکر روبرو شد و بھ نظر می رسید او واقعاً عالقھ مند بھ یادگیری چگونگی این کار است
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اثرات مرحلھ پاشیده بدست آمده بود. ھر بار کھ تینا برای صحبت با او حرکت می کرد
شخص دیگری ، پشیمان شد کھ الیوت را ترک کرد و ھر بار کھ او را دوباره پیدا کرد ، او بود
مدت طوالنی تر از گذشتھ در کنار او ماند. پس از چھارمین مالقات آنھا ، پیگیری را از دست داد
.چھ مدت آنھا با ھم بودند. سرانجام او ھمھ چیز را در مورد گردش فراموش کرد
nibbled سمت چپ ، از جریان اصلی حزب ، آنھا proscenium ایستاده در نزدیکی ستون
و سپس در مورد قانون ، چارلی و ھلن !Magyck تکھ ھای کیک ، صحبت کردن در مورد
Mainway ، امالک و مستغالت الس وگاس - و با برخی مسیرھای دور ، فیلم ھای ابرقھرمانی.
وی گفت: "چگونھ بتمن می تواند تمام وقت از لباس الستیکی زره   پوشیده استفاده کند و نداشتھ باشد
" بثور مزمن؟
".بلھ ، اما مزایای کت و شلوار الستیکی وجود دارد"
"مانند؟"
".شما می توانید بدون تغییر لباس ، مستقیماً از کارھای اداری بھ غواصی بروید"
در ساعت دو صد مایل در ساعت غذا بخورید ، و مھم نیست کھ چطور Batmobile در"
" .کثیف می شود - فقط بعداً شلنگ را خاموش کنید
دقیقاً. پس از یک روز سخت مبارزه با جرم و جنایت ، می توانید مست بخورید و پرتاب کنید"
" .خودت ، و فرقی نمی کند صورتحساب نظافتی ندارید
"با رنگ مشکی اصلی او بھ ھر مناسبت لباس پوشیده است"
."از میان تماشاگران پاپ بھ یک ھاپ جوراب یادبود مارکی دی ساد"
الیوت لبخند زد. کیک خود را تمام کرد. "من حدس می زنم شما باید بیشتر شبھا بھ مدت طوالنی در اینجا باشید
زمان آینده
".نھ. واقعاً نیازی بھ وجود من نیست"
"من فکر کردم یک کارگردان"
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" .ھفتھ ھا تا مطمئن شوید کھ لحن آن از ھدف اصلی من دور نمی شودبیشتر کار کارگردان تمام شده است. من فقط باید ھر زوج را یک بار بررسی کنم"
".اما شما ھمچنین تھیھ کننده ھستید"
خوب ، اکنون کھ نمایش با موفقیت افتتاح شد ، بیشتر سھم من از تھیھ کننده است"
کارھای روابط عمومی و تبلیغات تبلیغاتی است. و کمی تدارکات برای نگھ داشتن
.چرخش تولید ھموار اما تقریباً تمام این موارد را می توان از دفتر من خارج کرد
نیازی نیست کھ بھ صحنھ آویزان شوم. در حقیقت ، جوئل می گوید برای تھیھ کننده سالم نیست
ھر شب پشت صحنھ باشید. . . یا حتی بیشتر شبھا او می گوید من فقط نوازندگان را می سازم
عصبی بوده و باعث می شود کھ تکنسین ھا وقتی کھ ھستند ، سرشان را بھ دنبال سر خود بکشند
" .باید نگاھشان بھ کارشان باشد
"اما آیا می توانید مقاومت کنید؟"
دور ماندن آسان نخواھد بود. اما آنچھ در مورد جوئل می گوید وجود دارد ، بنابراین حس می کنم"
" .سعی کنید آن را جالب بازی کنید
".ھنوز ھم ، من حدس می زنم کھ شما ھر شب برای ھفتھ اول یا ھمین حدود است"
گفت: "نھ". "اگر حق جوئل است - و من مطمئن ھستم کھ اوست" ، پس بھتر است کھ عادت کنید
" .از ھمان ابتدا دور ماندن
"فردا شب؟"
".اوه ، من احتماالً چند بار داخل و خارج می شوم"
".من حدس می زنم شما بھ یک مھمانی عید نوروز بروید"
".من از مجالس عید نوروز متنفرم. ھمھ مست و کسل کننده ھستند"
بیرون می آید و خارج می شوید ! آیا فکر می کنید می خواھید Magyck خوب ، پس از آن ... بین آن چیزی کھ از"
" وقت شام دارید؟
"آیا شما از من درخواست تاریخ می کنید؟"
".من سعی خواھم کرد کھ سوپ خود را کم نکنم"
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" .خوشحال گفت: " شما از من تاریخ می خواھید "
".بلھ. و مدت زمان زیادی است کھ من از این مسئلھ ناخوشایند بوده ام"
"چرا؟"
".شما ، من حدس می زنم"
"من شما را احساس بی دست و پا می کنم؟"
".شما مرا جوانی می کنید. و وقتی جوان بودم ، بسیار بی دست و پا بودم"
".شیرین است"
".من سعی می کنم شما را افسون کنم"
".او گفت: "و موفق باشید
".او چنین لبخندی گرم داشت. "ناگھان دیگر احساس خیلی بدی ندارم
"او گفت ، "شما می خواھید شروع کنید؟
"آیا فردا شب با من شام خواھی خورد؟"
"مطمئناً ، ھفت و سی چطور؟"
"خوب. شما ترجیح می دھید لباس پوشیدن یا گاه بھ گاه؟"
".شلوار جین آبی"
او یقھ خاردار و انگشتر ساتن ژاکت توکسدو را با انگشت انگشت خود انگشت گذاشت. "من خیلی خوشحالم
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".گفت کھ
.من آدرس خود را بھ شما می دھم." او کیفش را برای یک قلم جستجو کرد"
و سپس بھ رفتن !Magyck ما می توانیم در اینجا متوقف و بھ تماشای چند عدد ابتدایی در"
" .رستوران
"چرا ما فقط مستقیم بھ رستوران نمی رویم؟"
"شما نمی خواھید اینجا وارد شوید؟"
".من تصمیم گرفتم بھ بوقلمون سرد بروم"
".جوئل بھ شما افتخار خواھد کرد"
".اگر من واقعاً بتوانم این کار را انجام دھم ، بھ من افتخار خواھم کرد"
".شما این کار را خواھید کرد. شما صبر واقعی دارید"
در وسط شام ، ممکن است من از یک نیاز ناامیدانھ بھ اینجا بیفتم و اقدام کنم"
مثل یک تھیھ کننده
من ماشین را جلوی درب رستوران پارک می کنم و موتور را فقط داخل آن می گذارم"
".مورد
تینا آدرس خود را بھ او داد و سپس بھ نوعی در مورد جاز و بنی صحبت می کردند
گودمن ، و سپس در مورد خدمات بدبختی کھ توسط تلفن الس وگاس ارائھ شده است
.شرکت ، فقط چت دور کھ انگار آنھا دوستان قدیمی ھستند. او عالیق مختلفی داشت
در میان چیزھای دیگر او اسکی باز و خلبان بود و سرشار از داستان ھای خنده دار بود
یادگیری اسکی و پرواز. او احساس راحتی کرد ، در عین حال در عین حال او را فریب داد
او او تصویری جالب را پیش بینی کرد: ترکیبی از قدرت مرد و نرمی ، پرخاشگرانھ
تمایالت جنسی و مھربانی
یک نمایش عالی . . تعداد زیادی از چک ھای حق امتیاز بھ انتظار برای ... بی نھایت جدید
فرصتھایی کھ بھ دلیل این اولین موفقیت چشمگیر در دسترس او قرار گرفتھ است. . . و اکنون
. . چشم انداز یک عاشق جدید و ھیجان انگیز
در حالی کھ نعمت ھای خود را ذکر می کرد ، تینا شگفت زده می شد کھ یک سال اختالف چقدر می تواند باشد
در زندگی از تلخی ، درد ، تراژدی و غم بی امان ، چرخیده بود
ف برای روبرو شدن با افق روشن شده توسط وعده. سرانجام آینده بھ نظر می رسید کھ ارزش زندگی کردن را دارد
.در واقع ، او نمی تواند ببیند کھ چگونھ ھر چیزی می تواند بھ اشتباه
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اسکیت بازھای شب در اطراف خانھ ایوانز جمع می شدند و بھ داخل خانھ می آیند
.باد بیابانی خشک
.یک گربھ سفید یک ھمسایھ. در سراسر چمن زبالھ ، کاغذ قراضھ باد شده را تکان داد
گربھ گدازه ، طعمھ خود را از دست داد ، گیر افتاد ، خود را ترساند ، و رعد و برق سریع بھ داخل چشمک زد
حیاط دیگر
داخل خانھ عمدتا ساکت بود. در حال حاضر و پس از آن یخچال و فریزر روشن شده است ، بھ سمت
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خودش یک پنجره شل و پنجره در اتاق نشیمن ھر وقت اندکی قوی از آن تکان خورد ، کمی تکان خورد
، باد آن را زد. سیستم گرمایشی بھ زندگی خاموش شد و ھر چند دقیقھ چند بار
.بادکنک بدون کلمھ زمزمھ می کرد ھمانطور کھ ھوای گرم در ھواکش ھا ھجوم می آورد
روی ، doorknob کمی قبل از نیمھ شب ، اتاق دنی شروع بھ سرد شدن کرد. در
.محفظھ رادیویی و سایر اشیاء فلزی ، رطوبت شروع بھ چگالی ھوا می کند
.دما بھ سرعت فرو رفت و دانھ ھای آب یخ زدند. فراستی روی پنجره شکل گرفت
.رادیو روی آن کلیک کرد
.برای چند ثانیھ سکوت توسط یک فشار الکترونیکی بھ عنوان تیغ   تبر تکھ تکھ شد
-سپس سر و صدای حیرت ناگھان متوقف شد و صفحھ نمایش دیجیتال با سرعت زیاد تغییر کرد
شماره ھای درج قطعھ موسیقی و شاخھ ھایی از صداھا کھ در یک مونتاژ صمیمی دلھره فرو می روند
.کھ صدا کرد و دوباره از دیوارھای اتاق یخ زد
.ھیچ کس در خانھ نبود کھ آن را بشنود
. . . .درب کمد باز ، بستھ ، باز شد
در داخل کمد پیراھن و شلوار جین شروع بھ تند و تند چرخیدن بر روی قطب کھ از آنجا می شوند بود
.آویزان شد ، و برخی از لباس ھا بھ زمین افتادند
.تخت تکان خورد
این صفحھ نمایش کھ 9 ھواپیمای مدل را در اختیار داشت ، اصابت کرد ، بارھا و بارھا در برابر
دیوار یکی از مدل ھا از قفسھ آن پرتاب شده بود ، سپس دو مورد دیگر ، سپس سھ مورد دیگر ، سپس
.یکی دیگر ، تا این کھ ھمھ نھ در یک تکھ روی زمین دراز بکشند
روی دیوار سمت چپ تختخواب ، پوستر موجودی از فیلمھای بیگانھ پاره شده است
پایین وسط
رادیو اسکن را متوقف کرد و در یک فرکانس آزاد کھ صدای خود را صدا کرد و ظاھر شد ، متوقف شد
ایستا از راه دور. سپس صدایی از بلندگوھا بلرزید. این صدای کودک بود. یک پسر. آنجا
.ھیچ کلمھ ای نبود فقط یک فریاد طوالنی و آزاردھنده
.صدا بعد از یک دقیقھ کم رنگ شد ، اما تخت شروع بھ باال و پایین کرد
.درب کمد بیش از آنچھ کھ در گذشتھ بود ، باز و بستھ شد
چیزھای دیگر نیز شروع بھ حرکت کردند. تقریباً پنج دقیقھ بھ نظر می رسید اتاق آمده است
.زنده
.و بعد ھم درگذشت
.سکوت برگشت
.ھوا دوباره گرم شد
.یخبندان پنجره را رھا کرد و بیرون گربھ سفید ھنوز ضایعات کاغذ را تعقیب کرد

چھار شنبھ
دسامبر 31
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TINA خانھ را از مھمانی افتتاحیھ شب قبل از مدت کوتاھی نکشید
دوشنبھ صبح چھارشنبھ خستھ ، کمی دلپذیر ، او مستقیماً بھ رختخواب رفت و
.در خواب صوتی افتاد
بعداً ، بعد از گذشت بیش از دو ساعت رویایی ، او کابوس دیگری در مورد آن متحمل شد
دنی او در انتھای یک سوراخ عمیق بھ دام افتاد. او صدای ترسناک او را شنید
بھ او زنگ زد ، و او بھ لبھ گودال نگاه كرد ، و او آنقدر پایین تر از او بود
ت او فقط یک لکھ کوچک و رنگ پریده بود. او از بیرون رفتن ناامید شده بود و او از اینكھ ناامید بود ، ناراحت بود
نجات او. اما او زنجیر شده بود ، قادر بھ صعود نیست و طرف ھای گودال بی نظیر و
صاف ، بنابراین او راھی برای رسیدن بھ او نداشت. سپس مردی کھ کامالً سیاه از سر لباس پوشیده بود
بھ پا ، صورتش کھ توسط سایھ ھا پنھان شده بود ، در قسمت دور گودال ظاھر شد و شروع بھ بیل زدن کرد
خاک در آن فریاد دنی بھ فریاد وحشت افزایش یافت. او زنده زنده دفن شده بود تینا
.با صدای سیاه بھ مرد فریاد زد ، اما او را نادیده گرفت و ھمچنان خاک را در باالی دنی می پوشاند
، او حول محور گودال ، مصمم شد كھ حرامزاده نفرت انگیز كار خود را متوقف كند
اما او ھر قدمی را کھ بھ سمت او برداشت ، و او ھمیشھ قدمی از او بردارد
مستقیم از روی سوراخ از او ماند. او نتوانست بھ او برسد و نتوانست بھ آن برسد
دنی ، و خاک تا زانوھای پسرک و حاال تا باسنش بود و حاال باالی او
شانھ ھا دنی بلند و فریاد زد و حاال زمین حتی با چانھ او بود ، اما
اه و سفید جلوی پر کردن سوراخ را نمی گیرد. او می خواست حرامزاده را بھ قتل برساند ، او را بھ او محاصره کند
مرگ با بیل خودش. ھنگامی کھ او فکر کرد کھ او را چنگ بزند ، بھ او نگاه کرد و او
، صورت خود را دید: جمجمھ ای بدون گوشت و پوست پوسیده بر استخوان ھا ، چشم ھای قرمز سوزان
یک نازک دندان زرد. یک خوشھ منزجر کننده از شاخھ ھای چسبیده بھ گونھ چپ مرد و
بھ گوشھ ای از چشم او ، او را تغذیھ می کند. وحشت تینا بر قریب الوقوع دنی
تختخواب ناگھان با ترس از زندگی خودش مخلوط شد. گرچھ دنی جیغ می زند
آنھا بھ طور فزاینده ای خفھ می شدند ، حتی از قبل ضروری تر بودند ، زیرا خاک
شروع بھ پوشاندن صورت خود کرد و بھ دھانش ریخت. او مجبور شد بھ سمت او پایین بیاید و فشار آورد
زمین را از چھره خود دور کرد تا قبل از خفگی ، بنابراین با وحشت کور خود را پرتاب کرد
لبھ گودال ، بھ پرتگاه وحشتناک ، در حال سقوط و ریزش
با چسبیدن و لرزیدن ، خودش را از خواب دور کرد. او متقاعد شده بود کھ مرد
،مشکی در اتاق خوابش بود و ساکت در تاریکی ایستاده بود و نالھ می کرد. تپش قلب
او با چراغ کنار تخت خوابید. در نور ناگھانی چشمک زد و دید کھ ھست
.تنھا
.ضعیف گفت:" عیسی"
او یک دست را بر چھره اش پاک کرد و یک فیلم از عرق را خاموش کرد. او را خشک کرد
روی ورقھا
.او برخی از تمرینات نفس گیر عمیق را انجام داد و سعی داشت خودش را آرام کند
.او نمی توانست متوقف شود
در حمام صورت خود را شست. آینھ
.شخصی را کھ او بھ سختی آن را تشخیص داد ، فاش کرد: ترس مبھم ، بی خون و چشم غرق
.دھانش خشک و ترش بود. او یک لیوان آب سرد نوشید
، در رختخواب ، او نمی خواست چراغ را خاموش کند. ترس او باعث عصبانیت از خودش شد
.و در آخر او سوئیچ را پیچید
.تاریکی بازگشت تھدیدکننده بود
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او مطمئن نبود کھ دیگر می تواند بخوابد ، اما مجبور شد امتحان کند. حتی نبود
.ساعت پنج. کمتر از سھ ساعت خوابیده بود
صبح ، او اتاق دنی را تمیز می کرد. سپس رویاھا متوقف می شدند. او بود
.تقریباً در این مورد قانع شده است
- او دو کلمھ ای را کھ دو بار از صندوقچھ دنی پاک کرده بود بھ خاطر آورد
مرگ نباشید — و او فھمید کھ فراموش کرده است کھ مایکل را صدا کند. او مجبور بھ مقابلھ شد
، او را با ظن خود. او باید بداند کھ آیا او در خانھ بوده است ، در اتاق دنی
.بدون اطالع و اجازه او
.این حال بھ مایکل
او می توانست چراغ را روشن کند و حاال با او تماس بگیرد. او می خوابد ، اما او احساس نمی کند
،اگر او را بیدار کند ، نھ بعد از تمام شبھای بی خوابی کھ بھ او داده بود ، مقصر است . ھمین االن
.با این حال ، او احساس جنگ نکرد. عقل او توسط شراب و فرسودگی فرو ریخت
و اگر مایکل بود بھ خانھ مثل یک پسر کوچک بازی یک شوخی بی رحمانھ، اگر او تضعیف حال
آن پیام را روی تختھ سیاه نوشت ، سپس نفرت از او بسیار بیشتر از او بود
فکر کرده بود او حتی ممکن است یک مرد کامالً بیمارگونھ باشد. اگر او کالمی خشن شد و
سوءاستفاده ، اگر او غیرمنطقی بود ، برای برخورد با او نیاز بھ داشتن یک سر روشن دارد. او
.صبح کھ او دوباره قدرت خود را دوباره بھ دست آورد ، او را صدا می کرد
او خمیازه کشید ، چرخاند و بھ خواب رفت. او دیگر نمی خوابید ، و
وقتی ساعت ده از خواب بیدار شد ، او با طراوت و تازه ھیجان زده قبلی
.موفقیت شب
او بھ مایکل تلفن زد ، اما او در خانھ نبود. مگر اینکھ او در شش گذشتھ تغییراتی را تغییر داده باشد
ماه ھا ، او تا ظھر بھ سر کار نرفت. او تصمیم گرفت کھ دوباره شماره او را در نیمھ نصف امتحان کند
ساعت
وی پس از بازیابی روزنامھ صبح از روبروی جلو ، نقد و بررسی اجناس را مطالعھ کرد
او نتوانست چیزی پیدا کند . Review-Journal مگیک! نوشتھ شده توسط منتقد سرگرمی
اشتباه با نمایش. تمجید او چنان گسترده بود کھ حتی خواندن آن توسط خودش ، در او
.آشپزخانھ خودش ، او اندکی از تحریک ستایش خجالت زده بود
او یک صبحانھ سبک از آب گریپ فروت و یک کلوچھ انگلیسی خورد ، سپس بھ دنی رفت
.اتاق برای بستھ بندی وسایل خود وقتی در را باز کرد ، گاز گرفت و متوقف شد
اتاق آشفتگی بود. مدل ھای ھواپیما دیگر در حالت نمایش نبودند. آنھا بودند
در سراسر کف پراکنده شد ، و تعداد کمی از آنھا شکستھ شد. مجموعھ کیف ھای کاغذ دینی داشت
از قفسھ کتاب بیرون کشیده شده و بھ ھر گوشھ ای ریختھ شده است. لولھ ھای چسب ، مینیاتوری
بطری ھای مینای دندان و ابزارھای ساخت مدل کھ روی میز او ایستاده بودند ، حاال روی آن بودند
.طبقھ با ھمھ چیز دیگر پوستر یکی از ھیوالھای فیلم از ھم جدا شده بود
در چند قطعھ از دیوار آویزان شده است. ارقام مربوط بھ اقدام بھ دست کشیده شده بودند
پیشانی درھای گنجھ باز بود و بھ نظر می رسید ھمھ لباس ھای داخل آن بوده است
، روی زمین پرتاب شد جدول بازی واژگون شده بود. تابلو فرش روی فرش
تختھ سیاه بھ پایین
.با خشم تکان خورد ، تینا بھ آرامی از داخل اتاق عبور کرد ، با مراقبت کامل از بین مانده ھا عبور کرد
او در محوطھ آرامگاه متوقف شد ، آن را بھ عنوان متعلق بھ آن تنظیم ، تردید کرد ، سپس تختھ سیاه را چرخاند
بھ سمت او

نمرده

.لعنتی!" او گفت ، عصبانی است"
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روز گذشتھ ویوین نادلر تمیز شد ، اما این نوع چیزی نبود
Vivienne قادر بھ انجام است. اگر ظروف سرباز یا مسافر اینجا بود کھ Vivienne وارد شد ،
پیرزن آن را تمیز می کرد و درمورد آنچھ می خواست یادداشت می گذاشت
.یافت واضح است کھ فرد مزدور بعد از رفتن خانم ندلر وارد شده بود
.لگد زدن ، تینا از طریق خانھ رفت ، با دقت ھر پنجره و در را بررسی کرد
.او نمی تواند ھیچ نشانی از ورود اجباری پیدا کند
دوباره در آشپزخانھ ، مایکل را صدا کرد. او ھنوز جواب نداد. او بھم زد
گوشی
او دفترچھ تلفن را از کشو بیرون کشید و از صفحات زرد برگ برداشت
تا زمانی کھ او تبلیغات برای قفل سازان را پیدا کرد. او شرکت را با شرکت انتخاب کرد
بزرگترین تبلیغ
".قفل و امنیت اندرلینگن"
ی شما در صفحات زرد می گوید شما می توانید در اینجا یک مرد داشتھ باشید تا قفل ھای من را در یک تغییر دھید"
" ساعت
".این سرویس اورژانس ما است. ھزینھ بیشتری دارد"
".تینا گفت: "من اھمیتی نمی دھد کھ ھزینھ آن چیست
اما اگر شما فقط نام خود را در لیست کار ما بگذارید ، ما بھ احتمال زیاد یک مرد در آنجا خواھیم داشت"
ساعت چھار بعد از ظھر امروز ، فردا صبح حداکثر. و سرویس منظم است
" .چھل درصد ارزانتر از یک کار اضطراری است
".تینا گفت: "شب گذشتھ وندال ھا در خانھ من بودند
".این زن در اندرلینگن گفت: "در چھ دنیایی زندگی می کنیم
"آنھا چیزھای زیادی را خراب کردند"
".اوه ، متاسفم کھ این را شنیدم"
".بنابراین می خواھم بالفاصلھ قفل ھا تغییر کنند"
".البتھ"
".و من می خواھم قفل ھای خوبی نصب شده باشد. بھترین چیزی کھ بدست آورده اید"
".فقط نام و آدرس خود را بھ من بدھید ، و من یک مرد را فوراً خواھم فرستاد"
چند دقیقھ بعد ، با تمام شدن تماس ، تینا دوباره بھ اتاق دنی رفت
آسیب را دوباره بررسی کنید. ھمانطور کھ نگاھی بھ خرابھ می کرد ، گفت: "چھ جھنمی می کنی
" شما از من می خواھید ، مایک؟
او شک داشت کھ حتی اگر برای شنیدن حضور داشتھ باشد ، می تواند بھ این سؤال پاسخ دھد
آی تی. چھ عذر موجھی می تواند داشتھ باشد؟ منطق پیچیده می تواند این نوع بیمار را توجیھ کند
.رفتار - اخالق؟ دیوانھ بود ، متنفر بود
.لرزید

@ketabdeh  کانال تلگرامى  دهکده کتاب
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در ده دقیقھ حاضر شد BALLY تینا ساعت دو ، چھارشنبھ ، در ھتل
.بعد از ظھر ، ھوندا خود را با یک سرنشین پارکینگ ولگرد ترک کرد
بود ، یکی از مؤسسات قدیمی در این شھر بود MGM Grand بالی ، کھ قبالً
نوار بھ طور مداوم جوان سازی نوار الس وگاس ، اما ھنوز ھم یکی از محبوب ترین
ھتل ھا در شھر ، و در آخرین روز سال بستھ بندی شد. حداقل دو یا سھ
ھزار نفر در کازینو بودند کھ از یک زمین فوتبال بزرگتر بود. صدھا
زنان بسیار جوان ، مادربزرگھای شیرین ، مردان با شلوار جین و women قماربازان
پیراھن ھای تزئینی دوختھ شده غربی ، مردان در سن بازنشستگی در اوقات فراغت گران اما پرتحرک
، لباس ، چند پسر در لباس سھ تکھ ، فروشنده ، پزشک ، مکانیک ، منشی
آمریکایی ھا از ھمھ ایالت ھای غربی ، دزدگیران از ساحل شرقی ، ژاپنی
نشستھ بودند ، بھ پول ھل می دادند و blackjack توریست ھا ، چند مرد عرب - در جدول ھای بزور و با تھدید
تراشھ ھای جلو ، گاھی اوقات برنده ھای خود را پس می گیرند ، با اشتیاق کارت ھایی را کھ می گیرند ، می گیرند
:از کفش ھای پنج طبقھ استفاده شد ، ھر کدام بھ یکی از چندین روش قابل پیش بینی واکنش نشان می دادند
برخی از بازیکنان با خوشحالی فشار آوردند. برخی نالھ کردند. دیگران با عقل لبخند زدند و لرزیدند
سر آنھا؛ برخی از فروشندگان را تحریک کردند و نیمی از کارتھای بھتر را خواستار شدند. و ھنوز
دیگران ساکت ، مودب ، توجھ و اھل تجارت بودند ، انگار فکر می کردند کھ ھستند
درگیر در یک شکل معقول از برنامھ ریزی سرمایھ گذاری. صدھا نفر دیگر
نزدیک بازیکنان ایستاده بود و بی صبرانھ تماشا می کرد و منتظر باز شدن یک صندلی بود. در
میزھای تلھ ای ، جمعیت ، در درجھ اول مردھا ، از کاسھ سیاه کوشک تر بودند
aficionadosفریاد می زدند ، زوزه می زدند ، تشویق می کردند ، نالھ می کردند ، تیرانداز را تشویق می کردند و 
، با صدای بلند بھ تاس دعا کرد. در سمت چپ ، دستگاه ھای حافظھ تمام طول کازینو را اداره می کردند
بانک پس از عصب کشی بانک اعتیاد از آنھا ، بھ شدت روشن و رنگارنگ ، با حضور در
قماربازانی کھ صدا تر از بازیکنان کارت بودند اما بھ اندازه تلھ ھای صدا بلند نبودند
تیراندازھا در سمت راست ، فراتر از جداول تلھ ، در نیمھ راه اتاق بلند ، بلند شده است
از طبقھ اصلی ، گودال سنگ مرمر سفید و برنجی بھ ثروتمندتر تبدیل شده است
و فروشندگان floorman ، گودال رئیس ، Baccarat و گروه آرام بخش قماربازان؛ در
لباس ھای توکسی پوشیدند و ھمھ جا در کازینو غول پیکر ، پیشخدمت ھای کوکتل در آنجا وجود داشت
لباس کوتاه ، آشکار پاھای بلند و شکاف؛ آنھا اینجا و آنجا شلوغ شدند ، پشت و
.چھارم ، گویی آنھا موضوعاتی بودند کھ جمعیت را بھ ھم وصل می کرد
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تینا چشم اندازھای فرز را کھ راھروی وسط وسط را پر کرده بود ، فشار داد
.تقریباً بھ طور ھم زمان مایکل واقع شده است. او در یکی از جداول اول سر و کار داشت با بزور و با تھدید
حداقل بازی یک شرط پنج دالری بود و ھر 7 کرسی ھم گرفتھ شد. مایکل بود
پوزخند ، گفتگو با بازیکنان. برخی از فروشندگان سرما و
.غیرقابل ارتباط است ، اما مایکل احساس کرد کھ روز دوستانھ با او دوستانھ روز شد
.بھ طور غیر منتظره ، او نکات قابل توجھی بیشتر از بیشتر دالالن دریافت کرد
مایکل الغر و بلوند بود و چشمانی تقریباً بھ اندازه تینا بھ رنگ آبی داشت. او تا حدودی شبیھ بود
رابرت ردفورد ، تقریباً خیلی زیبا. جای تعجب نبود کھ بازیکنان زن او را محکم بزنند
.بیشتر و بیشتر سخاوتمندانھ از مردان
وقتی تینا درون شکاف باریک بین میزھا فشرد و مایکل را گرفت
توجھ ، واکنش او بسیار متفاوت از آنچھ انتظار داشت بود. او فکر می کرد
با دیدن او لبخند را از صورتش پاک می کرد. در عوض ، لبخند او گسترده شد ، و در آنجا
.بھ نظر می رسید لذت واقعی در چشمان او بود
:او وقتی او را دید ، کارتھایش را تغییر می داد و در حالی کھ صحبت می کرد ادامھ داد
".سالم ، سالم در آنجا. شما تینا فوق العاده بھ نظر می رسید. منظره ای برای چشمان دردناک"
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.او برای این دلپذیری آماده نشده بود ، بدون آنکھ از گرمی در درود استقبال کند
".او گفت ، "این یک ژاکت خوب است. من آن را دوست دارم. ھمیشھ بھ رنگ ھای آبی خوب بھ نظر می رسید
او لبخند ناخوشایندی زد و سعی کرد بھ خاطر بیاورد کھ او برای متھم کردن او بھ اینجا آمده است
".بی رحمانھ او را آزار می دھد. "مایکل ، من باید با شما صحبت کنم
".او بھ ساعتش نگاه کرد. "من پنج دقیقھ استراحت دارم
"کجا باید شما را مالقات کنم؟"
چرا درست منتظر جایی نیستید؟ می توانید تماشا کنید کھ این افراد خوب مرا بیرون زدند"
از پول زیادی
ھر بازیکنی کھ در جدول بود نالھ کرد و ھمھ اظھارنظرھایی در مورد بعید دانستند
.این احتمال وجود دارد کھ آنھا ھر چیزی را از این نماینده برنده شوند
.مایکل پوزخند زد و در تینا چشمک زد
.لبخند چوبی زد
راحت نبود A او با بی صبری منتظر ماند تا پنج دقیقھ کھ خزید. او ھرگز در
کازینو وقتی شلوغ بود. فعالیت ناشایست و ھیجان بی امان ، کھ
.بعضی مواقع با ھیستری ھم مرز بود و اعصاب او را سست می کرد
ق عظیم آنقدر پر سر و صدا بود کھ بھ نظر می رسید ترکیبی از صداھا بھ ھم چسبیده بھ یک نمای قابل مشاھده است
ماده — مانند رطوبت مرطوب زرد در ھوا. دستگاه ھای حافظھ زنگ زدند و بوق زدند و
سوت زد و وزوز کرد. توپ ھای دور چرخش چرخ ھای رولت پراکنده شده اند. یک باند پنج تکھ
موسیقی پاپ وحشی تقویت شده از مرحلھ کوچک در کوکتل آزاد را چکش زد
.سالن و فراتر از آن و کمی باالتر از دستگاه ھای حافظھ. سیستم پیجینگ نامھا را بھ ھم زد
ھنگامی کھ قماربازھا ھنگام بازی می نوشیدند ، یخ ھا در عینک می چرخید. و ھمھ بھ نظر می رسید
صحبت کردن یکباره
وقتی زمان وقفھ مایکل فرا رسید ، یک فروشنده جایگزین جدول را بھ دست گرفت و
"مایکل از گودال بزور و با تھدید خارج شد ، بھ راھرو مرکزی. "میخواھی صحبت کنی؟
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".بیایید بھ آرکادو برویم"".او گفت: "اینجا نیست" ، نیمھ فریاد زد. "من نمی توانم خودم را بشنوم کھ فکر می کنم
".باشھ"
خرید در پایین حرکت دھند Arccade برای رسیدن بھ پلھ برقی ھایی کھ می توانند آنھا را بھ سمت
سطح ، آنھا مجبور بودند از کل کازینو عبور کنند. مایکل راه را بھ آرامی پیش می برد و
در میان تعطیالت ، در حال گذر از انتخابات بود ، و تینا بھ سرعت در پی تعقیب خود ، قبل از
.مسیری کھ او ساختھ است می تواند دوباره بستھ شود
در نیمھ ای از اتاق بلند ، آنھا در محل پاکسازی جایی کھ مرد میانسال قرار داشت متوقف شدند
a ، او کت و شلوار بژ پوشیده بود .blackjack در پشت ، ناخودآگاه ، در مقابل یک میز
پیراھن قھوه ای تیره و کراوات بھ رنگ بژ. یک مدفوع واژگون در کنار او ، و
.تراشھ ھای سبز تقریباً پانصد دالری روی فرش پراکنده شدند
، دو مرد امنیتی یونیفرم در حال انجام کمکھای اولیھ بھ مرد ناخودآگاه بودند
کراوات و یقھ خود را شل می کند ، نبض خود را می گیرد ، در حالی کھ یک نگھبان سوم کنجکاو بود
.مشتریان از راه
"مایکل گفت: "حملھ قلبی ، پیت؟
نگھبان سوم گفت: "سالم ، مایک. نان ، فکر نمی کنم قلب او باشد. احتماالً ترکیبی
" .خاموشی بزور و با تھویھ مثانھ. او ھشت ساعت مستقیم در اینجا نشستھ بود
.روی زمین ، مرد در لباس بژ نالھ کرد. پلکھایش بھ ھم زد
مایکل با تکان دادن سر ، آشکارا سرگرم کننده ، در اطراف پاکسازی و بھ داخل حرکت کرد
دوباره جمعیت
ھنگامی کھ در نھایت آنھا بھ پایان کازینو رسیدند و در پلھ برقی بودند ، حرکت بھ پایین
تینا بھ سمت بازی خرید ، گفت: خاموشی بزور و با تھدید چیست؟
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مایکل گفت: "احمق این است کھ چیست". "این مرد نشستھ است تا کارتھای بازی کند و
آنقدر درگیر می شود کھ زمان را از دست می دھد ، کھ البتھ دقیقاً ھمان چیزی است کھ مدیریت دارد
می خواھد او را انجام دھد. بھ ھمین دلیل ھیچ ویندوز یا ساعت در کازینو وجود ندارد. اما یک بار در
ست کھ یک پسر واقعاً آھنگ را از دست می دھد ، ساعت ھا و ساعت ھا بلند نمی شود ، فقط بھ بازی ادامھ می دھد
مثل یک انسان زنده در ضمن ، او بیش از حد در حال نوشیدن است. وقتی کھ او می کند در نھایت ایستادن، او
.خیلی سریع حرکت می کند خون از سرش بیرون می کشد ! و او مرده دور
" .Blackjack خاموشی
"آه"
".ما ھمیشھ آن را می بینیم"
مثانھ بینگو"؟"
.گاھی اوقات یک بازیکن آنقدر بھ بازی عالقھ مند می شود کھ عمال از این طریق ھیپنوتیزم می شود"
او مرتباً مشروب مشروب می خورد ، اما بھ قدری در یک خلسھ عمیق است کھ کامالً می تواند
، ندای طبیعت را نادیده بگیرید تا — یکنوع بازی شبیھ لوتو! اسپاسم مثانھ دارد. اگر واقعاً بد است
او می فھمد کھ لولھ ھایش مسدود شده است. او نمی تواند خود را تسکین دھد ، و باید او را گرفت
" .بیمارستان و کاتتر شده است
"خدای من ، جدی ھستی؟"
"بلھ"
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اه ھای سوغات ، گالری ھای ھنری ، فروشگاه ھای جواھرات ، فروشگاه ھای پوشاک و سایر مشاغل خرده فروشیآنھا پلھ برقی را پیموده و وارد بازی خرید شلوغ شدند. تعداد جمعیت گذشتھ است
اما آنھا نھ شانھ بھ شانھ بودند و نھ بھ عنوان اصرار بھ عنوان طبقھ باال در
کازینو
".تینا گفت: "من ھنوز جایی را نمی توانم ببینیم کھ بتوانیم خصوصی صحبت کنیم
بیایید بھ سالن بستنی برویم و یک زن و شوھر مخروط پستھ بگیریم. چھ می کنید"
" .شما بگو؟ شما ھمیشھ پستھ را دوست داشتید
".من ھیچ بستنی نمی خواھم ، مایکل"
او لحظھ ای عصبانیت را از دست داده بود ، و حاال ترس از دست دادن داشت
حس ھدفی کھ او را برای مقابلھ با وی سوق داده بود. او خیلی تالش می کرد تا باشد
خوب ، کھ اصالً مثل مایکل نبود. حداقل مثل مایکل ایوانز او نبود
، شناختھ شده برای چند سال گذشتھ وقتی آنھا برای اولین بار ازدواج کردند ، او سرگرم کننده بود
.جذاب ، آسان ، اما او مدتھا با او نبوده است
".وی تکرار کرد: "بستنی نیست". "فقط برخی صحبت می کنند
مقداری پستھ نمی خواھید ، من مطمئناً این کار را می کنم. من یک مخروط می گیرم ، و پس از آن می توانیم برویم"
" .در بیرون ، در اطراف پارکینگ قدم بزنید. یک روز نسبتاً گرم است
"استراحت شما چقدر است؟"
بیست دقیقھ. اما من با رئیس ھیئت مدیره محکم ھستم. اگر بھ خانھ برنگردم او را برای من پوشش می دھد"
".زمان
سالن بستنی در انتھای دور بازی بود. ھمچنان کھ راه می رفتند ، مایکل ادامھ داد
سعی کنید با گفتن او در مورد سایر بیماریھای غیرمعمول کھ قماربازان از او سرگرم کردند
.دمر
مایکل گفت: "ھمان چیزی است کھ ما آن را حملھ جکپات می نامیم." سالھا مردم از خانھ می روند
وگاس و بھ ھمھ دوستانشان بگویید کھ آنھا جلوتر از بازی حاضر شدند. سرشان دروغ می گوید
،خاموش ھمھ وانمود می کنند کھ برنده ھستند. و زمانی کھ ھمھ از یک کسی ناگھانی می کند آن ضربھ بزرگ
ھای حافظھ کھ در آن می توانند در یک فالش اتفاق بیفتند ، از اینکھ از آن عبور می کنند بسیار شگفت زده می شوند
بیرون حمالت قلبی در اطراف دستگاه ھای حافظھ بیشتر از ھر جای دیگر است
کازینو ، و بسیاری از قربانیان ، افرادی ھستند کھ بھ تازگی سھ نوار تشکیل داده و یک جایزه کسب کرده اند
.دستھ
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سپس" سندرم وگاس "وجود دارد. کسی اینقدر با قمار دور می شود و"
از اجرای نمایش نشان می دھد کھ فراموش کرده است برای یک روز کامل یا بیشتر غذا بخورد. او یا او
تقریباً بھ اندازه مردان اتفاق می افتد. بھ ھر حال ، ھنگامی کھ او سرانجام گرسنھ می شود و
متوجھ می شود کھ او غذا نخورده است ، وعده غذایی بزرگی را فرو می ریزد ، و خون از سرش جاری می شود
بھ معده اش می رود ، و او از وسط رستوران عبور می کند. معموالً اینطور نیست
خطرناک است ، مگر اینکھ در ھنگام غش ، لقمھ غذایی داشتھ باشد ، زیرا در این صورت ممکن است
خفھ شدن بھ مرگ
اما مورد عالقھ من ھمان چیزی است کھ ما آن را" سندرم زمان ورم "می نامیم. افراد زیادی از اینجا آمده اند"
اماکن کسل کننده و وگاس مانند دیزنی لند بزرگسال است. خیلی اتفاق می افتد ، خیلی
دیدن و انجام ، ھیجان مداوم ، بنابراین مردم از ریتم ھای عادی خود خارج می شوند. آنھا می روند

 @ketabdeh



کمی ھیجان می پوشد ، آنھا برای بررسی از ھتل می روند و آنھا را کشف می کننددر سپیده دم ، بعد از ظھر از خواب برخیز ، و آنھا پیگیری می کنند کھ کدام روز است. وقتی کھ
آخر ھفتھ سھ روزه بھ نوعی بھ پنج روز تبدیل شده است. آنھا نمی توانند آن را باور کنند. آنھا فکر میکنند
آنھا بیش از حد شارژ می شوند و با کارمندان میز مشاجره می کنند. وقتی کسی نشان می دھد
آنھا یک تقویم و یک روزنامھ روزانھ ، واقعاً شوکھ شده اند. آنھا از طریق یک
" زمان پیچ و تاب و از دست داده چند روز. آیا عجیب نیست؟
مایکل در حالی کھ مخروط بستنی خود را بھ دست آورد ، نگھدارنده دوستانھ را حفظ کرد. سپس ، بھ عنوان آنھا
از ورودی عقب ھتل خارج شد و در امتداد لبھ پارکینگ قدم زد
"در آفتاب زمستانی ھفتاد درجھ ای ، او گفت: "پس چھ می خواھید در موردش صحبت کنید؟
تینا مطمئن نبود کھ چگونھ شروع کند. قصد اصلی او متھم کردن وی بھ پارگی بود
جدا از اتاق دنی. او آماده شده بود کھ قوی شود ، حتی اگر او این کار را نکرد
 او این کار را کرده است ، ممکن است بھ اندازه کافی مورد تجاوز قرار گیرد تا گناه خود را فاش کند. اما حاال ، اگر
بھ نظر می رسد بعد از اینکھ دلش برای او خوشحال شد ، شروع بھ ساختن اتھامات ناخوشایند کرد
.یک ھاروی ھیستریک باشید ، و اگر او ھنوز ھیچ مزیتی از آن باقی مانده بود ، بھ سرعت آن را از دست می داد
".در آخر او گفت: "اتفاقات عجیبی در خانھ اتفاق افتاده است
"عجیب؟ مثل چی؟"
".من فکر می کنم کسی وارد شد"
"شما فکر می کنید؟"
".خوب ... من از آن مطمئن ھستم"
"کی این اتفاق افتاد؟"
".وی با یادآوری دو کلمھ روی تختھ سیاه ، گفت: "در ھفتھ گذشتھ سھ بار
"او راه رفتن را متوقف کرد و بھ او خیره شد. "سھ بار؟
".بلھ. آخرین شب آخرین بود"
"پلیس چھ می گوید؟"
".من آنھا را صدا نکرده ام"
"اخم کرد. "چرا کھ نھ؟
".برای یک چیز ، ھیچ چیز گرفتھ نشده است"
"کسی سھ بار شکست ، اما چیزی را دزدی نکرد؟"
اگر او در حال بی گناھی بود ، او بازیگر خیلی بھتری از آن چیزی بود کھ فکر می کرد او است و او
فکر کرد کھ او را بھ خوبی می شناسد. از این گذشتھ ، او مدت طوالنی با او زندگی می کرد
سالھای خوشبختی و سالھای بدبختی ، و او می دانست کھ حدود استعداد او را می داند
برای فریب و دوگانگی ھمیشھ می دانست کھ کی دروغ می گوید. او فکر نمی کرد کھ او
االن دروغ گفت چیزی عجیب و غریب در چشمان او وجود داشت ، یک نگاه سوداگرانھ اما چنین نبود
گیلی او واقعاً از آنچھ در خانھ اتفاق افتاده بود بی خبر بود. شاید او داشت
ربطی بھ آن ندارد
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اگر مایکل اتاق دنی را پاره نکرده بود ، اگر مایکل آن کلمات را روی آن ننوشتھ بود
تختھ سیاه ، پس چھ کسی بود؟
.چرا کسی بدون ھر کاری می خواھد وارد شود و آنجا را ترک کند؟" مایکل پرسید"
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.چھ کسی می خواھد شما را بترساند؟" او واقعاً نگران بھ نظر می رسید"".من فکر می کنم آنھا فقط سعی داشتند مرا ناراحت کنند ، مرا بترسانند"
.او نمی داند چھ بگوید
"تو لعنتی وی گفت: "شما ھرگز بھ عنوان فردی نبوده اید کھ دشمن می کند." 
" .زن سخت برای متنفر بودن
او گفت: "شما موفق شدید ، و بھ ھمان اندازه نزدیک بود کھ بتواند او را متھم کند
.ھر چیزی
با تعجب چشمک زد. "اوه ، نھ. نھ ، نھ ، تینا. من ھرگز از شما متنفر نبودم. من از این ناامید شدم
تغییرات در شما از تو عصبانی شدم عصبانی و صدمھ دیده است. درست اعتراف میکنم آنجا
" .از طرف من تلخی زیادی داشت. قطعاً اما ھرگز بھ اندازه نفرت بد نبود
.آھی کشید
.مایکل اتاق دنی را خراب نکرده بود. او اکنون کامالً از این امر مطمئن بود
"تینا؟"
".او گفت: "متاسفم. من نباید با این مسئلھ زحمت می کشیدم. من واقعاً مطمئن نیستم کھ چرا من این کار را کردم
".دروغ گفت "من باید فوراً بھ پلیس زنگ زدم
او مخروط بستنی خود را لیسید ، او را مورد مطالعھ قرار داد و سپس لبخند زد. "من درک می کنم. کار سختی است
شما باید بھ آن نزدیک شوید. شما نمی دانید چگونھ شروع کنید. بنابراین شما با این کار بھ سمت من می آیید
".داستان
"داستان؟"
".مشکلی نیست"
".مایکل ، این فقط یک داستان نیست"
"خجالت نکش"
"من خجالت نمی کشم. چرا باید خجالت بکشم؟"
.آرامش. ھمھ چیز درست است ، تینا ،" او بھ آرامی گفت"
".کسی در حال ورود بھ خانھ بوده است"
من درک میکنم چھ حسی داری." لبخند او تغییر کرد؛ در حال حاضر قاچاق بود"
"مایکل"
.من واقعاً می فھمم ، تینا." صدای او اطمینان بخش بود ، اما صدای او تسکین دھنده بود"
شما نیازی بھ بھانھ ای ندارید تا از من بپرسید کھ اینجا برای پرسیدن بھ اینجا آمده اید. عزیزم ، شما اینطور نیست"
بھ داستانی در مورد کسی کھ بھ خانھ می شکند نیاز دارید. می فھمم ، و من با تو ھستم من
واقعاً ھستم بنابراین پیش بروید در مورد آن احساس ناراحتی نکنید. درست بھ آن سر بزنید. جلو بروید
" .و آن را بگو
"او گیج شد. "بگو چی؟
ت: "ما اجازه می دھیم کھ ازدواج از ریل خارج شود. اما در ابتدا ، برای سالھای خوب ، ما چنین مواردی را داشتیم
" .اتفاق عالی اگر واقعاً بخواھیم برای آن تالش کنیم ، می توانیم دوباره داشتھ باشیم
"او متحیر شده بود. "جدی ھستی؟
من چند روز گذشتھ در مورد آن فکر کرده ام. وقتی دیدم شما وارد یک کازینو می شوید"
لی کھ پیش ، من می دانستم کھ درست است. بھ محض اینکھ تو را دیدم ، می دانستم ھمھ چیز بھ نوبھ خود خواھد بود
" .دقیقاً مثل من فھمیده بودم
".شما می جدی است"
مطمئن." او حیرت او را بھ خاطر لذت غافلگیرانھ اشتباه گرفت. "حاال کھ شما داشتھ اید"
عنوان یک تولیدکننده آماده ھستید ، شما آماده حل و فصل شدن ھستید. این باعث می شود حس زیادی ایجاد شود ، تینا
.او با عصبانیت فکر کرد !
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او ھمچنان در رابطھ با او بھ عنوان یک زن پرواز کھ ھمچنان می خواست از وجود او تردد کند ادامھ داشت
یک تولید کننده وگاس. حرامزاده غیرقابل تحمل! او عصبانی بود اما ھیچی نگفت؛ او
بھ خودش اعتماد نکرد کھ صحبت کند ، از ترس اینکھ او لحظھ لحظھ ای او را فریاد بزند
دھانش را باز کرد
مایکل گفت: "زندگی بیشتر از داشتن یک حرفھ اشتعال است." "خانھ
زندگی برای چیزی حساب می کند. خانھ و خانواده. این ھم باید بخشی از زندگی باشد. شاید ھمینطور باشد
مھمترین بخش. "او بھ صورت مقدس تکان داد." خانواده. این چند روز گذشتھ ، بھ عنوان
نمایش شما آماده افتتاح است ، من این احساس را داشتم کھ ممکن است در نھایت متوجھ شوید
بھ چیزی بیشتر در زندگی احتیاج دارید ، چیزی کھ بیش از ھر چیز از نظر عاطفی رضایت بخش باشد
" .این است کھ شما فقط می توانید از تولید نمایش ھای مرحلھ ای خارج شوید
جاه طلبی تینا تا حدودی ھمان چیزی بود کھ منجر بھ انحالل ازدواج آنھا شد. خوب ، نھ
جاه طلبی او بھ اندازه نگرش کودکانھ مایکل نسبت بھ آن. او از بودن خوشحال بود
فروشنده بزور و با تھدید؛ حقوق و نکات خوب او برای او کافی بود و او راضی بود
ساحل در طول سال. اما صرفاً حرکت در جریان زندگی کافی نبود
تینا ھمانطور کھ او تالش کرده بود از رقصنده بھ لباس مشتری بھ سمت رقصندگان بھ سمت باال حرکت کند
مایکل از ھماھنگ کننده سالن تجدیدنظر در تولید ، از تعھد خود ناراضی بود
برای کار. او ھرگز از او و دنی غافل نبود. او مشخص شده بود کھ ھیچکدام
از آنھا دلیلی برای احساس وجود اھمیت زندگی در زندگی وی کم کرده است. دنی
فوق العاده بود دنی فھمیده بود مایکل نمی توانست یا نمی توانست. بھ تدریج
:نارضایتی مایکل از تمایل او برای موفقیت ، با یک احساس تیره تر پیچیده شد
او نسبت بھ كوچكترین دستاوردھاي خود حسادت كرد. او سعی کرده بود او را ترغیب بھ جستجوی خود کند
بھ رئیس گودال بھ باالترین کازینو floorman پیشرفت در حرفھ خود - از فروشنده تا
، مدیریت - اما او ھیچ عالقھ ای بھ صعود از نردبان نداشت. او گور شد
، دلپذیر سرانجام او شروع بھ دیدن زنان دیگر کرد. او از واکنش او شوکھ شد
سپس گیج و در آخر عمیقاً غمگین شد. تنھا راھی کھ او می توانست برای او نگھ داشتھ باشد
.شوھر قرار بود شغل جدید خود را رھا کند ، و او از انجام این کار امتناع کرده بود
با گذشت زمان مایکل برای او روشن كرد كھ او واقعاً ھرگز عاشق واقعی نبوده است
کریستینا او مستقیماً بھ او نگفت ، اما رفتار او بھ ھمان اندازه گفت. او فقط عبادت کرده بود
دختر ، رقصنده ، چیز ناز کوچکی کھ مردان دیگر دوست داشتند ، زن زیبا
حضور او در كنار نفس او موجب ھجوم او شده بود. تا زمانی کھ او یک رقصنده بود ، تا زمانی کھ
او زندگی خود را بھ او اختصاص داد ، تا زمانی کھ او روی بازوی خود آویزان شد و بھ نظر خوشمزه رسید
تأییدش کرد اما لحظھ ای کھ او می خواست چیزی بیش از یک غنائم باشد
.ھمسر ، او شورش کرد
.او از این کشف کھ بھ شدت صدمھ دیده بود ، آزادی را کھ می خواست بھ او داده بود
و حاال او در واقع فکر کرد کھ او قصد دارد بھ او خزیدن. بھ ھمین دلیل بود
.لبخند زد وقتی او را در جدول بزور و با تھدید او دیده بود. بھ ھمین دلیل بود کھ او بسیار جذاب بود
.اندازه نفس او را متحیر کرد
پیراھن سفیدش در مقابل آفتاب ایستاده و پیراھن سفیدش را با تارھای تابیده می لرزاند
، منعکس کننده نور است کھ اتومبیل ھای پارک شده را گزاف گویی ، او را با خود راضی
.لبخند برتر کھ باعث می شد احساس سردی نسبت بھ این روز زمستان داشتھ باشد
مدتی پیش ، او خیلی او را دوست داشت. حاال او نمی توانست تصور کند کھ چگونھ یا چرا او
تا بھ حال مراقبت کرده بود
".مایکل ، در صورتی کھ شما نشنیده اید ، مگیک است! ضربھ بزرگی است. عظیم"
. گفت: "مطمئنا". "من این را می دانم ، عزیزم. و من از شما خوشحالم. از شما و من خوشحالم
" .اکنون کھ ھر آنچھ را برای اثبات آن الزم داشتید ثابت کردید ، می توانید استراحت کنید
"... مایکل ، من قصد دارم بھ عنوان تھیھ کننده بھ کار خود ادامھ دھم. من نمی روم"
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".او با بزرگواری گفت: "اوه ، من انتظار ندارم کھ این کار را انجام دھید
"شما ، نھ؟"
نھ ، نھ. مطمئناً نھ. برای شما خوب است کھ چیزی را بھ دام بیاندازید. اکنون این را می بینم. من"
دریافت پیام اما با مگیک! در حال اجرا با موفقیت ، شما ھمھ چیز زیادی برای این کار ندارید
" انجام دادن. مثل گذشتھ نخواھد بود
او "مایکل" شروع کرد ، قصد داشت بھ او بگوید کھ قرار است نمایش دیگری را بھ صحنھ ببرد
در سال بعد ، کھ او نمی خواست تنھا با یک تولید در یک نمایش داده شود
زمان ، و او حتی طراحی ھای دور در نیویورک و برادوی ، جایی کھ بازگشت
.ممکن است با تشویق و استقبال روبرو شوند Busby Berkeley موزیکال ھای سبک
اما او آنقدر درگیر خیال خود شد کھ او نمی دانست کھ ھیچ آرزویی برای بودن ندارد
خشی از آن او قبل از اینکھ چیزی بیشتر از نام او بگوید ، او را قطع کرد. "ما می توانیم این کار را انجام دھیم ، تینا
این یک سال ، آن سالھای اولیھ برای ما خوب بود. دوباره می تواند خوب باشد. ما ھنوز جوان ھستیم ما
وقت بگذارید یک خانواده دیگر شاید حتی دو پسر و دو دختر باشند. این چیزی است کھ من
" ھمیشھ می خواستم
وقتی مکث کرد کھ شیرینی بستنی خود را لیس کند ، گفت: "مایکل ، این طور نیست
می شود
خوب ، شاید حق با شما باشد. ممکن است یک خانواده بزرگ این روزھا چنین تصوری عاقالنھ نباشند ، چھ چیزی"
با مشکل اقتصادی و ھمھ آشفتگی ھای جھان. اما ما می توانیم از دو مراقبت کنیم
بھ راحتی بھ اندازه کافی ، و شاید ما خوش شانس باشیم و یک پسر و یک دختر داشتھ باشیم. البتھ ما
شود! حتی بعد از آن Magyck یک سال یا ھمین صبر کنید. من مطمئن ھستم کھ کارھای زیادی در نمایش ھایی مثل
.باز می شود ما صبر خواھیم کرد تا یکنواخت اجرا شود ، تا زمانی کھ بھ زمان زیادی نیاز نداشتھ باشد
"-سپس ما می توانیم
.مایکل ، آن را متوقف کن!" او بھ سختی گفت"
.مثل اینکھ سیلی او را سیلی زد ، سرخ زد
.وی گفت: "من این روزھا احساس ناکامی ندارم." "من برای زندگی خانگی گره نمی زنم
" .شما اکنون وقتی طالق گرفتیم ، مرا کمی بھتر از آن چیزی کھ انجام دادید درک نمی کنید
.ابراز تعجب او بھ آرامی در اخم فرو رفت
او گفت ، "من این داستان را در مورد کسی کھ وارد خانھ شده بود ، درست نکردم
می تواند مرد قوی و قابل اعتماد را با زن ضعیف و ترسناک من بازی کند. کسی واقعاً چنین کرد
من بھ تو آمدم چون فکر کردم. . . باور دارم . . . خوب ، مھم نیست
" دیگر
او از او دور شد و بھ سمت ورودی عقب ھتل شروع کرد ، کھ از آن خارج شد
.آنھا چند دقیقھ پیش آمده بودند
"!صبر کن!" مایکل گفت. "تینا ، صبر کن"
.او متوقف شد و او را با تحقیر و اندوه در نظر گرفت
او بھ او عجلھ کرد. "متاسفم. تقصیر من است ، تینا. من این را زحمت كشیدم
احمق ، مگر من نبودم؟ من نگذاشتم کھ این کار را بکنی من می دانستم کھ شما می خواھید چھ بگویید ، اما من
ید بھ شما اجازه می داد کھ آن را با سرعت خودتان بگویید. من اشتباه میکردم. این فقط — من ھیجان زده بودم ، تینا
این ھمھ من باید تعطیل می کردم و اجازه می دادم کھ ابتدا بھ آن توجھ کنید. متاسفم عزیزم. "او
"بھ من دیوانھ نشود ، باشھ؟ ناسازگارانھ ، پوزخند پسرانھ برگشت. 
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" .زندگی خانگی ، یک زندگی خوب خانوادگی. بیایید این شانس را کنار نگذاریم home چیز
.نگاھش کرد. "بلھ ، شما درست می گویید ، من زندگی خانگی ، زندگی خانوادگی رضایت بخش می خواھم
شما در مورد آن حق دارید اما شما در مورد ھر چیز دیگری اشتباه می کنید. من نمی خواھم یکی باشم
تولید کننده فقط بھ این دلیل کھ من بھ یک حاشیھ نیاز دارم تا در آن دست بزنم ، دابل! مایکل ، این احمق است
نمایش نمی دھد ! خاموش کردن زمین نمی توانم باور کنم کھ گفتی Magyck ھیچ کس مانند
کھ! این یک پرت نبود. این یک تجربھ ناتوان کننده ذھنی و جسمی بود
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سخت — و من ھر دقیقھ آن را دوست داشتم! انشاءهللا دوباره می خواھم این کار را انجام دھم. و دوباره
را رقم بزند! نگاه آماتور توسط Magyck و دوباره. من قصد دارم نمایش ھایی تولید کنم کھ
.مقایسھ ممکن است روزی دوباره مادر شوم. و من یک مادر خوب لعنتی ھم خواھم بود
یک مادر خوب و تھیھ کننده خوب است. من ھوش و استعداد بیشتری برای بودن دارم
" .فقط یک چیز. و من مطمئناً می توانم چیزی بیش از ریزه کاری و خانھ دار شما باشم
"صبر کنید فقط یک دقیقھ لعنتی. شما وی گفت: "حاال ، یک دقیقھ صبر کنید". 
" نکن
او او را قطع کرد. سالھا او پر از صدمھ و تلخی بود. او ھرگز
ھر عصبانیت سیاه خود را برانگیخت زیرا در ابتدا ، او می خواست آن را از دنی مخفی کند. او
نمی خواست او را علیھ پدرش برگرداند بعداً ، پس از مرگ دنی ، سرکوب شد
احساسات او بھ خاطر این کھ می دانست مایکل واقعاً از دست دادن بوده است
فرزند او ، و او نمی خواست بھ بدبختی خود اضافھ کند. اما در حال حاضر او برخی از موارد را رھا کرد
.اسیدی کھ مدت طوالنی در او می خورد ، او را در میان تاب قطع کرد
شما اشتباه فکر کردید کھ می خواھم دوباره خزنده شوم. چرا من روی زمین ھستم؟ چھ می کنید؟"
، باید بھ من بده کھ من نمی توانم در جای دیگری بروم؟ شما بھ ھر حال ھرگز زیاد اھدا کننده نبودید
مایکل شما فقط وقتی می توانید دو برابر بیشتر از بازگشت خود استفاده کنید. شما اصوالً
یک جمع کننده و قبل از این کھ بھ من دیگر از آن مطالب خیانتکارانھ درباره عشق بزرگ شما صحبت کنید
خانواده ، بگذارید یادآوری کنم کھ من این نبودم کھ خانواده مان را از ھم جدا کنیم. این من نبودم کھ
" .از تخت بھ رختخواب پرید
"اکنون ، صبر کن"
شما کسی بودید کھ شروع بھ لعنتی کردن ھر چیزی کھ نفس می کشید ، می کردید و بعد از آن می گشتید"
ھر یک از امور کوچک ارزان برای من صدمھ دیده است. این تو بودی کھ شب بھ خانھ نیامدی. تو بودی
کھ برای تعطیالت آخر ھفتھ با دختران خود رفت. و آخر ھفتھ تعطیالت
ب من را شکست ، مایکل ، قلبم را شکست - این ھمان کاری است کھ شما می خواھید انجام دھید ، پس از آن ھمھ بود
درست با تو اما آیا شما تا بھ حال متوقف شده اید کھ غیبت شما چھ تاثیری بر دنی داشتھ است؟
اگر زندگی خانوادگی را خیلی دوست داشتید ، چرا تمام آخر ھفتھ ھا را با زندگی خود نگذاشتید
"فرزند پسر؟
، صورتش روان شده بود ، و معنای آشنایی در چشمان او وجود داشت. "بنابراین من اھدا کننده نیستم
عجب؟ پس چھ کسی خانھ ای را کھ در آن زندگی می کنید بھ شما داده است؟ متعجب؟ چھ کسی بود کھ باید وارد شود
" یک آپارتمان وقتی از ھم جدا شدیم و چھ کسی خانھ را نگھ داشت؟
او بھ شدت تالش می کرد تا او را منحرف کند و روند استدالل را تغییر دھد. او
می توانست ببیند کھ او بھ چھ چیزی رسیده است ، و او قرار نبود از اصلی او منحرف شود
قصد
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او گفت ، "با احتیاط نباشید ، مایکل. شما می دانید کھ مبلغ پیش پرداخت را نیز لعنت کنید
.خانھ از درآمد من بیرون آمد شما ھمیشھ پول خود را صرف ماشین ھای سریع ، لباس ھای خوب می کنید
،من ھر قسط وام را پرداخت کردم تو می دانی کھ. و من ھرگز از نفقھ خواستم. بھ ھر حال
" .ھمھ اینھا در کنار نکتھ است. ما در مورد زندگی خانوادگی ، در مورد دنی صحبت می کردیم
"اکنون ، شما بھ من گوش می دھید"
نھ. نوبت شماست کھ گوش دھید. بعد از این ھمھ سال نوبت بھ گوش دادن رسیده است. اگر شما"
می دانم چگونھ اگر نمی خواستید ممکن بود دنی را برای آخر ھفتھ دور کنید
نزدیک من. می توانستید با او بھ اردو بزنید. شما می توانید او را بھ پایین
دیزنی لند برای چند روز. یا بھ رودخانھ کلرادو برای انجام برخی از ماھیگیری. اما تو بودی
.خیلی مشغول استفاده از ھمھ آن زنھا برای صدمھ زدن بھ من و بھ خودتان بودن ثابت كردید كھ چھ كاری دارید
می توانستید از پسرش در آن زمان لذت ببرید. دلش تنگ شده شما می توانید آن را داشتھ باشد
زمان گرانبھا با او اما شما آن را نمی خواستید. و ھمانطور کھ معلوم شد ، دنی نداشت
" زمان زیادی مانده است
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"شما ھمان ھستید مایکل سفید و لرزان بود. چشمانش از عصبانیت تاریک بود. 
" .خدایا تو ھمیشھ بودی
آھی کشید و آویزان شد. او خستھ شد. پایان دادن بھ گفتن او ، احساس خوشایندی کرد
.پیچیده ، گویی برخی از انرژی ھای عصبی و عصبی از او تخلیھ شده است
".مایکل گفت: "شما ھمان توپ عوضی ھستید
مایکل می گوید: "من نمی خواھم با شما جنگ کنم ، حتی اگر برخی از آنچھ در مورد گفتم متاسفم
ی بھ شما صدمھ زد ، گرچھ ، خدا می داند ، شما سزاوار آن ھستید کھ آن را بشنوید. من واقعاً نمی خواھم صدمھ ببینم
شما. بھ اندازه کافی عجیب ، من واقعاً از شما متنفر نیستم. من چیزی را برای شما احساس نمی کنم. نھ
اصالً
دور شد و او را در آفتاب رھا کرد و بستنی در آن مخروط شد
روی دستش
او دوباره از طریق گذرگاه خرید قدم زد ، پلھ برقی را تا کازینو سوار کرد و
او از میان جمعیت پر سر و صدایی بھ سمت درھای جلو حرکت کرد. یکی از پارکینگ ھای نوکر
.حضار ماشین او را آوردند و او درایو خروجی شیب دار و شیب دار ھتل را پایین آورد
او بھ سمت ھرم طالیی حرکت کرد ، جایی کھ یک دفتر داشت و محل کار در آنجا بود
منتظر است کھ انجام شود
پس از آنکھ فقط یک بلوک رانندگی کرده بود ، مجبور شد بھ سمت جاده بکشید. او
نتوانست ببیند کجا می رود ، زیرا اشکھای گرم روی صورتش جاری می شود. او قرار داد
.ماشین در پارک با کمال تعجب ، او با صدای بلند آگاه شد
در ابتدا او مطمئن نبود کھ درباره چی گریھ می کند. او فقط تسلیم غالف شد
.اندوھی کھ او را فرا گرفتھ و آن را زیر سوال نمی برد
پس از مدتی تصمیم گرفت کھ او برای دنی گریھ می کند. بیچاره ، شیرین دنی. او بھ سختی
شروع بھ زندگی کرد این عادالنھ نبود و او ھم برای خودش و مایکل گریھ می کرد. او بود
.برای ھمھ چیزھایی کھ ممکن است وجود داشتھ باشد گریھ می کند ، و برای آنچھ دیگر ھرگز نمی تواند باشد
.در عرض چند دقیقھ او کنترل خود را بھ دست آورد. او چشمانش را خشک کرد و بینی اش را باد کرد
مجبور شد جلوی اینقدر غم انگیز را بگیرد. او در زندگی اش غم و اندوه کافی داشت. یک جھنم کامل
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.بسیاری از غم و اندوه
"شاید گذشتھ چندان عالی نبود ، اما آینده بھ نظر می رسد او با صدای بلند گفت: "مثبت فکر کن." 
" .خوب لعنتی خوب
او صورت خود را در آینھ عقب بازرسی کرد تا ببیند چقدر صدمھ گریھ شده است
انجام شده. او بھتر از آنچھ انتظار داشت بھ نظر می رسید. چشمانش قرمز بود ، اما نمی گذشت
دراکوال او کیف خود را باز کرد ، آرایش خود را پیدا کرد و لکھ ھای اشکی را بھ بھترین شکل ممکن پوشاند
.میتوانست
.او ھوندا را دوباره بھ سمت ترافیک کشاند و دوباره بھ سمت اھرام حرکت کرد
یک بلوک دورتر ، در حالی کھ منتظر یک چراغ قرمز بود ، فھمید کھ ھنوز ھم یک راز را پشت سر می گذارد
.دستانش او مثبت بود کھ مایکل در اتاق خواب دنی آسیب ندیده است
اما بعد ، چھ کسی این کار را کرده بود؟ ھیچ کس دیگری کلید نداشت. فقط یک سارق ماھر می توانست داشتھ باشد
بدون اینکھ اثری از آن وارد شود شکستھ شده است. و چرا یک سارق درجھ یک بدون آن باقی می ماند
گرفتن ھر چیزی؟ چرا فقط برای نوشتن روی تختھ سیاه دنی و شکستن این کار شکستن
چیزھای پسر مرده؟
.عجیب و غریب
ھنگامی کھ او بھ مایکل بھ انجام کارھای کثیف مشکوک شده بود ، آشفتھ شده بود
ناراحت بود ، اما او وحشت نکرده بود. اگر برخی غریبھ ھا می خواستند او درد بیشتری را احساس کند
با این حال ، از دست دادن فرزندش قطعاً نگران کننده بود. این ترسناک بود زیرا
معنی نداشت یک غریبھ؟ باید اینگونھ باشد. مایکل تنھا شخصی بود کھ تا بھ حال داشتھ است
او را بھ علت مرگ دنی مقصر دانست. ھیچ آشنایی نسبی دیگری تاکنون پیشنھاد نکرده است
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کھ او حتی غیر مستقیم مسئول بود. با این وجود کلمات طعنھ آمیز روی تختھ سیاه و
بھ نظر می رسید تخریب در اتاق خواب کار کسی است کھ احساس کرد کھ او است
باید برای این حادثھ پاسخگو باشند این بدان معنی بود کھ باید کسی باشد کھ او نبود
حتی می دانم چرا یک غریبھ می تواند چنین احساسات پرشوری را در مورد مرگ دنی داشتھ باشد؟
.چراغ راھنمایی تغییر کرد
.شاخی کھ پشت سرش قرار داشت
ھمانطور کھ او در تقاطع و بھ در ورودی ورودی کھ منجر بھ طالیی شد سوار شد
تینا نمی تواند احساس وحشت زده ای را کھ از طرف تماشا می شود تکان دھد ، Pyramid ھتل
کسی کھ قصد آسیب رساندن بھ او را داشت. او آینھ عقب را بررسی کرد تا ببیند کھ ھست
.دنبال کرد تا آنجا کھ او می تواند بگوید ، ھیچ کس او را خیاطی نکرد
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سومین طبقھ از گلدن ھای پیرامید ھاوتل توسط اشغال شد
مدیریت و پرسنل روحانی. در اینجا ، ھیچ فالش ، زرق و برق وگاس وجود ندارد ، این
جایی بود کھ کار انجام شد طبقھ سوم ماشینھای پشتیبانی شده را در خود جای داده بود
.دیوارھای خیالی ، کھ فراتر از آن گردشگران قمار می کردند
دفتر تینا بزرگ بود ، در کاجھای سفید ، دارای تزیینات راحت امروزی بود
.اثاثھ یا لوازم داخلی یک دیوار پوشیده از درھای سنگین بود کھ خورشید شدید کویر را مسدود می کرد
.پنجره ھای پشت پرده روبرو نوار الس وگاس بود
، در شب نوار افسانھ دیدنی خیره کننده بود ، رودخانھ ای بزرگ از نور: قرمز ، آبی ، سبز
زرد ، بنفش ، صورتی ، فیروزه ای - ھر رنگی در طیف تصویری انسان است
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صد فوت طول پنج و یا حتی داستان ده باال towered-پنج نشانھ -signs طوالنی-چشم؛ رشتھ ھای رشتھ ای و نئون ، فیبروپتیک و لیزر ، چشمک زن و موج دار. صد پا
خیابان ، درخشان ، چشمک زدن ، ھزاران مایل لولھ شیشھ ای روشن پر از درخشش
بنزین ، چشمک زدن ، چرخان ، صدھا ھزار المپ ، نام ھتل ھا ، تشکیل
تصاویر با نور. طراحی ھای رایانھ ای سرخ و جاری می شوند ، یک آشفتگی و دیوانھ کننده
.اما با کنجکاوی زیبا - بیش از حد مصرف انرژی
اما در طول روز ، خورشید بی رحمانھ نوار ناآرام بود. در نور سخت
مجموعھ ھای عظیم معماری ھمیشھ جذاب نبودند؛ در بعضی مواقع ، علیرغم
.میلیاردھا دالر از ارزش خود را نشان می دھد ، نوار گنگ نگاه کرد
.نمای بلوار افسانھ ای روی تینا ھدر رفتھ است؛ او اغلب از آن استفاده نکرد
از آنجا کھ او شب بھ ندرت در مطب خود بود ، بند بندھا بھ ندرت باز بودند. این
بعد از ظھر ، طبق معمول ، پرده ھا بستھ بودند. دفتر سایھ دار بود ، و او در کنار او بود
.میز در استخر نور نرم
، ھمانطور کھ تینا الیحھ نھایی را برای کار نجاری در برخی از مگیک بھ دست آورد! مجموعھ ھا ، آنجال
دبیر او ، از دفتر خارج شد. "آیا قبل از من چیز دیگری نیاز دارید
"ترک کردن؟
".تینا بھ ساعتش نگاه کرد. "این تنھا یک چھارم و چھار است
".من می دانم. اما امروز در ساعت چھار ھستیم - عید نوروز"
".تینا گفت: "اوه ، البتھ." "من تعطیالت را کامالً فراموش کردم
".اگر می خواھید من ، من می توانم کمی طوالنی تر بمانم"
".تینا گفت: "نھ ، نھ ، نھ". "شما با چھار نفر بھ خانھ می روید
"بنابراین آیا چیز دیگری نیاز دارید؟"
تینا کھ بھ صندلی خود تکیھ داد ، گفت: "بلھ ، در واقع ، چیزی وجود دارد. بسیاری از ما
junketeers معمولی و غلطک ھای باال نمی توانند آن را بھ VIP VIP Magyck تبدیل کنند! من می خواھم
شما می توانید نام آنھا را از رایانھ دریافت کنید ، بھ عالوه لیستی از سالگردھای عروسی
" .کسانی کھ ازدواج کرده اند
"آنگال گفت: "می توانید انجام دھید." "چھ چیزی را در ذھن دارید؟
وی ادامھ داد: "در طول سال می خواھم دعوت نامھ ھای ویژه ای را برای متاھلین ارسال کنم و از آنھا بخواھم
سالگردھای خود را در اینجا بگذرانید ، با ھمھ چیز سھ روز جمع شده است. ما این را می فروشیم
"!سپری کنید Magyck راه: "شب جادویی سالگرد خود را در دنیای جادویی
یھ چیزی شبیھ اون. ما آن را بسیار عاشقانھ خواھیم کرد. ما در آنھا شامپاین را سرو خواھیم کرد
 فکر نمی کنید؟ این یک ارتقاء عالی خواھد بود؟ "فکر نمی کنید؟" او دستانش را بلند کرد ، انگار کھ او را قاب کرد
".کلمات بعدی ، "ھرم طالیی - یک مگی! مکانی برای دوستداران
".آنجال گفت: "ھتل باید خوشحال باشد." "ما پوشش مطبوعاتی مطلوبی خواھیم داشت
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کارفرمایان کازینو نیز آن را دوست دارند ، زیرا بسیاری از غلتک ھای ما احتماالً باعث می شوند"
سفر اضافی امسال. قمارباز متوسط   سفرھای برنامھ ریزی شده دیگر بھ وگاس را لغو نمی کند. جھنم
فقط برای سالگرد تولد خود یک سفر اضافی اضافھ کنید. و من خوشحال خواھم شد زیرا کل شیرین کاری
" .صحبت ھای بیشتری درباره نمایش ایجاد می کند
".آنجال گفت: "این یک ایده عالی است." "من لیست را می گیرم
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تینا بھ بازرسی از صورتحساب نجار برگشت و آنجال در پنج سالگی برگشت
.دقیقھ چھار با سی صفحھ از داده ھا گذشتھ است
".تینا گفت: "متشکرم
".مشکلی نیست"
"لرزید؟"
"باید در تھویھ ھوا مشکلی ایجاد کند آنجال با آغوش گرفتن خودش گفت: "آره". 
" .چند دقیقھ گذشتھ - دفتر من سرد شد
".تینا گفت: "اینجا بھ اندازه کافی گرم است
شاید فقط من باشد. شاید با چیزی پایین بیایم. مطمئناً امیدوار نیستم. من کردم"
" .برنامھ ھای بزرگ امشب
"مھمانی - جشن؟"
".بلھ. بزرگی بزرگی روی حلقھ رانچو است"
"ردیف میلیونر؟"
".رئیس پسرم در آنجا زندگی می کند. بھ ھر حال. سال نو مبارک ، تینا"
".سال نو مبارک"
".دوشنبھ می بینمت"
اوه ، بلھ ، درست است. آخر ھفتھ چھار روزه است. خوب ، فقط مراقب آن باشید
".خماری
".آنجال پوزخند زد. "حداقل یک نفر در آنجا وجود دارد کھ نام من در آن قرار دارد
.تینا بررسی صورتحساب نجار را تمام کرد و آن را برای پرداخت تصویب کرد
او کھ اکنون در طبقھ سوم است ، در استخر نور کھربا در میز کارش ، محاصره شده بود
.سایھ ھا ، خمیازه کشیدن. او تا ساعت پنج عصر یک ساعت دیگر کار می کرد و بعد بھ خانھ می رفت
.او برای آماده شدن برای تاریخ خود با الیوت استریکر بھ دو ساعت زمان نیاز دارد
لبخند زد وقتی بھ او فکر کرد ، سپس برگھ ھایی را کھ آنجال داشت ، برداشت
با توجھ بھ اینکھ اضطراب دارد کار خود را تمام کند
.این ھتل اطالعات بسیار شگفت انگیزی در مورد مشتریان مورد عالقھ خود دارد
، اگر او باید بداند کھ ھر یک از این افراد در یک سال چقدر پول بدست آورده اند
تر می تواند بھ او بگوید. این می تواند مارک تجاری و ترجیحی مشروبات الکلی ھر مرد را بھ او بگوید ، ھر ھمسر
گل و عطر مورد عالقھ ، ساخت اتومبیل سواری آنھا ، نام ھا و سن آنھا
کودکان ، ماھیت ھر بیماری یا سایر شرایط پزشکی کھ ممکن است داشتھ باشد ، دارند
غذاھای مورد عالقھ ، رنگھای مورد عالقھ آنھا ، ذائقھ آنھا در موسیقی ، وابستگی ھای سیاسی آنھا ، و
چندین واقعیت دیگر مھم و بی اھمیت است. این مشتریانی بودند کھ ھتل داشتند
بھ ویژه از تھیھ غذا مضطرب بود و ھر چھ ھرم بیشتر درباره آنھا می دانست ، بھتر است
می تواند بھ آنھا خدمت کند. اگرچھ ھتل این داده ھا را در بیشتر قسمت ھا جمع آوری کرده است
شادی مشتریان در ذھن ، تینا با تعجب از یادگیری این افراد چقدر خوشحال است
.کھ ھرم طالیی پرونده ھای چربی را بر روی آنھا حفظ کرده است
را کھ در افتتاحیھ مگیک شرکت نکرده بودند ، اسکن کرد ! استفاده كردن VIP او لیست مشتریان
یک مداد قرمز ، او نامھایی را کھ بھ دنبال تاریخ ھای سالگرد بھ دنبال آن بودند ، بھ دور خود می چرخاند
معلوم کنید کھ تبلیغات چقدر بزرگ بود. او فقط بیست و دو شمارش کرده بود
.وقتی بھ یک پیام باورنکردنی کھ کامپیوتر در لیست وارد کرده بود ، نام برد
.سینھ اش سفت شد. او نمی تواند نفس بکشد
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.او بھ آنچھ رایانھ چاپ کرده بود خیره شد و از ترس در چشمانش تاریک ، سرد و روغنی بود
بین نامھای دو غلطک بلند پنج خط از نوع قرار داشت کھ ھیچ ارتباطی با آنھا نداشت
:اطالعاتی کھ وی درخواست کرده بود

نمرده
نمرده
نمرده
نمرده
نمرده

.وقتی دستانش شروع بھ لرزید ، کاغذ پیچید
اول در خانھ در اتاق خواب دنی. ھیچ کجا. چھ کسی این کار را با او انجام می داد؟
آنجال؟
شماره پوچ
آنجال بچھ شیرین بود. او بھ ھیچ وجھ قادر بھ شرارت نبود. آنجال نبود
.متوجھ این وقفھ در چاپ شد زیرا او وقت نداشت کھ آن را اسکن کند
عالوه بر این ، آنجال نمی توانست وارد خانھ شود. برای مثال آنجال یک سارق استاد نبود
بھ خاطر خدا
تینا بھ سرعت در صفحات جنجال زد و بیشتر بھ دنبال کارھای شوخی بیمار بود. او
.آن را پس از بیست و شش نام دیگر یافت

DANNY زنده
DANNY زنده

کمک
کمک

کمکم کنید

بھ نظر می رسید قلب او بھ جای خون مبرد را پمپ می کند ، و یخ زدگی تابش می کند
.از آن
ناگھان او از اینکھ چقدر تنھا بود خبر داشت. بھ احتمال زیاد از نھ ، او تنھا بود
.شخص در کل طبقھ سوم
او در مرد کابوس خود بھ مردی فکر کرد ، مرد سیاھی کھ صورتش زنگ زده بود
با سایھ ھا ، و سایھ ھایی کھ در دفتر کارش بود تیره تر و عمیق تر بھ نظر می رسید
آنھا لحظھ ای پیش بوده اند
او چھل نام دیگر را اسکن کرد و ھنگامی کھ دید رایانھ دیگر چھ چیزی دارد ، خرد شد
.چاپ شده

میترسم
میترسم

با من بروم
من را از اینجا بیرون ببر

لطفا . . . لطفا
HELPHELPHELPHELP

.این آخرین درج نگران کننده بود. لیست باقیمانده ھمانطور کھ باید بود
.تینا چاپ را روی زمین انداخت و وارد دفتر بیرونی شد
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.آنجال چراغ را خاموش کرده بود. تینا آن را روشن کرد
او بھ میز آنجال رفت ، در صندلی نشست و رایانھ را روشن کرد. صفحھ نمایش
.پر از یک نور آبی نرم
در کشو وسط قفل میز یک کتاب با شماره کد بود کھ مجاز بود
.دسترسی بھ اطالعات حساس کھ نھ بر روی دیسک ، بلکھ فقط در حافظھ مرکزی ذخیره می شوند
تینا از طریق این کتاب پیاده شد تا اینکھ کدی را پیدا کرد کھ برای تماس با لیست مورد نیاز خود را پیدا کند
بھترین مشتریان ھتل این شماره 1001012 بود کھ بھ عنوان دسترسی برای آن مشخص شد
"Comps" کھ بھ معنای "میھمانان تعارف" ، یک حسن تعبیر برای "بازندگان بزرگ" ، کھ بودند
ھرگز از آنھا خواستھ نشده است کھ ھزینھ اتاق یا قبض رستوران را بپردازند زیرا بھ طور معمول کاھش یافتھ است
.ثروت ھای کوچک در کازینو
تایپ کرد. از آنجا کھ بسیار مواد در Tina E013331555 شماره تینا شماره شخصی خود را
پرونده ھای ھتل اطالعات بسیار محرمانھ در مورد غلطک ھای باال و دلیل این موارد بود
از مشتریان مطلوب فقط برای رقبا بسیار ارزشمند است Pyramid لیست
ه می توانند این داده ھا را بدست آورند ، و ضبط شده از ھر کسی کھ بھ آن دسترسی داشتھ باشد ، نگھداری می شود
آی تی. پس از لحظھ ای تردید رایانھ نام او را پرسید؛ او وارد آن شد ، و
:کامپیوتر با شماره و نام او مطابقت داشت. سپس

پاک شد

او برای لیست میھمانان تعارف ، کد را تایپ کرد و دستگاه پاسخ داد
.یک بار

آزمایش شده است

انگشتانش مرطوب بود. او آنھا را روی تختھ ھایش پاک کرد و سپس بھ سرعت او را بیرون زد
درخواست. او ھمان اطالعاتی را کھ آنجال درخواست کرده بود از رایانھ پرسید
کھ در افتتاح آن از دست داده بودند VIP مدتی قبل. نام و آدرس مشتریان
مگیک! ھمزمان با سالگرد عروسی کسانی کھ ازدواج کرده بودند ، شروع شد
روی صفحھ ظاھر می شود ، بھ سمت باال حرکت می کند. ھمزمان پرینتر لیزری شروع بھ چیرگی کرد
از ھمان داده ھا خارج شوید
تینا بھ محض رسیدن ، ھر صفحھ را از سینی پرینتر گرفت. لیزر از طریق زمزمھ کرد
بیست نام ، چھل ، شصت ، ھفتاد ، بدون تولید خطوط در مورد دنی کھ داشت
در چاپ اول بوده است تینا صبر کرد تا حداقل صد نفر از آنھا ذکر شده باشد
قبل از اینکھ تصمیم بگیرد کھ سیستم برای چاپ خطوط مربوط بھ دنی برنامھ ریزی شده است
-فقط یک بار ، فقط در اولین درخواست داده دفتر بعدازظھر ، و در صورت عدم تماس بعدی
باال
.او این درخواست داده را لغو کرد و پرونده را بست. چاپگر متوقف شد
چند ساعت پیش او بھ این نتیجھ رسیده بود کھ فرد پشت این آزار و اذیت بوده است
غریبھ بودن اما چگونھ ممکن است ھر غریبھ ای بھ راحتی بتواند بھ خانھ خود و در خانھ ورود کند
کامپیوتر ھتل؟ آیا او ، پس از ھمھ ، مجبور نبود کسی باشد کھ او می شناخت؟
اما چھ کسی؟
و چرا؟
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چھ غریبھ ای ممکن است خیلی از او متنفر باشد؟
.ترس ، مانند یک مار ناقص ، درونش پیچ خورده و لکھ دار شده و لرزید
.بعد فھمید کھ تنھا ترس نیست کھ باعث لرزیدن او شد. ھوا سرد بود
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او بھ یاد شکایتی کھ آنجال قبالً زده بود ، افتاد. مھم بھ نظر نمی رسید
.بھ ھنگام
اما اتاق وقتی گرم شده بود كھ تینا برای اولین بار برای استفاده از كامپیوتر و در حال حاضر وارد آن شده بود
باحال بود. چگونھ می توان دمای ھوا تاکنون در چنین مدت کوتاھی کاھش یافتھ است؟ او
بھ صدای تھویھ مطبوع گوش می داد ، اما زمزمھ ھای پخش کننده صدایی از آن صادر نمی شد
دریچھ ھای دیواری با این وجود ، اتاق خیلی خنک تر از فقط چند دقیقھ بود
.پیش
با یک ضربھ محکم و ناگھانی الکترونیکی کھ تینا را متحیر کرد ، کامپیوتر بھ طور ناگھانی شروع بھ کار کرد
، داده ھای اضافی را فریب دھید ، اگرچھ او ھیچ درخواستی نکرده است. او نگاھی بھ چاپگر انداخت
.سپس با کلماتی کھ در صفحھ می لرزد

مردن نباش
مردن نباش
در زمین نیست

نمرده
من را از اینجا بیرون ببر
بیرون بیام بیرون

.پیام چشمک می زد و از روی صفحھ محو می شد. چاپگر ساکت شد
.دوم ثانیھ اتاق سردتر شد
یا خیال او بود؟
او این احساس دیوانھ وار را داشت کھ تنھا نیست. مرد سیاه. حتی اگر او بود
فقط موجودی از کابوس ، و حتی اگر بودن برای او کامالً ناممکن باشد
.در اینجا در بدن ، او نمی تواند احساس دلگیرانھ قلب او را کھ در اتاق است تکان دھد
مرد سیاه. مردی با چشمان شیطانی و آتشین. پوزه دندانھ زرد. پشت
او با دستی کھ سرد و مرطوب باشد بھ سمت او می رسید. دور خودش چرخید
.صندلی او ، اما ھیچ کس وارد اتاق نشده بود
البتھ. او فقط یک ھیوال کابوس بود. چقدر احمق از او
.با این حال او احساس کرد کھ تنھا نیست
او نمی خواست دوباره بھ صفحھ نگاه کند ، اما او این کار را کرد. مجبور شد
.کلمات ھنوز در ھمانجا سوزانده شده اند
.سپس آنھا ناپدید شدند
او توانست ترس از ترس او را فلج کند و انگشتانش را درآورد
صفحھ کلید. او قصد داشت کھ آیا کلمات در مورد دنی قبالً بوده است یا خیر
برنامھ ریزی شده است تا از روی دستگاه خود چاپ کند یا اینکھ فقط چند ثانیھ قبل برای او ارسال شده بودند

 @ketabdeh



توسط شخصی در یک رایانھ دیگر در یک دفتر دیگر در ھتل کھ بطور دقیق و دقیق در ھتل قرار دارد
مجموعھ ایستگاه ھای کاری
او تقریباً روانی داشت کھ مرتکب این شرارت بود
، در حال حاضر ساختمان ، شاید در طبقھ سوم با او. او تصور کرد کھ از دفتر خود خارج شود
قدم زدن در راھرو طوالنی ، باز کردن درھا ، نگاه کردن بھ دفاتر خاموش و متروک ، تا
، در آخر او مردی را یافت کھ در ترمینال دیگری نشستھ است. تعجب کرد
.و او سرانجام می دانست کھ او کیست
و پس از آن چھ؟
آیا او بھ او آسیب می رساند؟ او را بکش؟
این یک فکر جدید بود: احتمال اینکھ ھدف نھایی او این باشد کھ کاری بدتر انجام دھد
.از عذاب و ترساندن او
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او تردید کرد ، با انگشتان دست روی صفحھ کلید ، مشخص نیست کھ آیا باید اقدام کند. او احتماالً
جوابھای مورد نیاز خود را نمی گرفت و فقط حضور او را تصدیق می کرد
تا ھر کس ممکن است در محل کار دیگری باشد. بعد فھمید کھ ، اگر او باشد
واقعاً در ھمان نزدیکی بود ، او از قبل می دانست کھ تنھا در دفتر او است. او چیزی برای از دست دادن نداشت
، با تالش برای دنبال کردن زنجیره داده اما ھنگامی کھ او تالش کرد تا دستورالعمل خود را تایپ کند
.صفحھ کلید قفل شد. کلیدھا فشرده نمی شوند
.چاپگر بھ صدا درآمد
.اتاق مثبت قطب شمال بود
:در صفحھ ، پیمایش بھ باال

من سرد شده ام و حتماً ھستم
مادر؟ می توانید بشنوید؟

خیلی سردمھ
من بدم

من را از اینجا بیرون ببر
لطفا لطفا لطفا

مردن نباش

.صفحھ با آن کلمات درخشید و سپس خالی شد
.باز ھم ، او سعی کرد تا در سؤاالت خود تغذیھ کند. اما صفحھ کلید یخ زده باقی ماند
او ھنوز از حضور دیگری در اتاق آگاه بود. در واقع احساس نامرئی و
.ھرچھ اتاق سردتر می شد ، ھمراھی خطرناک در حال رشد و تقویت می شد
، چگونھ او بدون استفاده از سیستم تھویھ ھوا می تواند اتاق را سردتر کند؟ ھر کس او بود
او می تواند رایانھ خود را از ترمینال دیگری در ساختمان رد کند. او می توانست بپذیرد
کھ اما چگونھ او احتماالً می تواند ھوا را خیلی سریع سرد کند؟
ناگھان ، ھنگامی کھ صفحھ شروع بھ پر کردن ھمان پیام ھفت خطی کھ تازه شده بود ، شده است
از آن پاک شد ، تینا بھ اندازه کافی بود. او دستگاه را خاموش کرد و درخشش آبی محو شد
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از روی صفحھ نمایش
.در حالی کھ از صندلی پایین بلند می شد ، ترمینال خود را روشن کرد

من سرد شده ام و حتماً ھستم
من را از اینجا بیرون ببر

لطفا لطفا لطفا

"شما را از آنجا خارج کنید؟" او خواست. " قبر؟"

بیرون بیام بیرون

او مجبور بود از خودش چنگ بزند. او بھ تازگی با رایانھ صحبت کرده بود کھ انگار واقعاً است
، فکر می کرد با دنی صحبت می کند. این دنی نبود کھ این کلمات را فاش کند. خدایا
!دنی مرده بود
.او کامپیوتر را خاموش کرد
خودش روشن شد
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چشمھ ای گرم از اشک باعث بینش او شد و او برای سرکوب آنھا تالش کرد. او مجبور بود
.از دست دادن ذھنش چیز لعنتی نمی تواند خودش را روشن کند
او دور میز شتاب زد و لگن را در مقابل یک گوشھ خم کرد و بھ سمت دیوار حرکت کرد
.سوکت بھ عنوان چاپگر با تولید کلمات نفرت انگیز تر خاموش شد

من را از اینجا بیرون ببر
من را بیرون کنید

بیرون
بیرون

تینا در کنار پریز برق کھ از آن کامپیوتر قدرت الکتریکی خود را دریافت کرده بود ، ایستاد
و داده ھای آن او دو خط را در دست گرفت ، یکی کابل سنگین و دیگری معمولی
، سیم عایق - و بھ نظر می رسید کھ آنھا در دست او زنده می مانند مانند یک جفت مار
.مقاومت در برابر او او روی آنھا تکان داد و ھر دو شاخھ را کشید
.مانیتور تاریک شد
.تاریک ماند
.بالفاصلھ ، بھ سرعت ، اتاق شروع بھ گرم تر شدن کرد
."او با تکان گفت: "خدا را شکر
او در اطراف میز آنجال شروع بھ کار کرد و در حال حاضر چیزی بیشتر از این کھ او را پیاده کند ، نمی خواھد
پاھای الستیکی و روی صندلی و ناگھان درب سالن باز شد و او گریھ کرد
در زنگ
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مرد سیاه؟
الیوت استریکر با تعجب از فریادش در آستانھ ایستاد و برای لحظھ ای او را گرفت
.از دیدن او راحت شد
"تینا؟ چھ اشتباھی؟ ھمھ شما درست است؟"
قدمی بھ سمت او برداشت ، اما بعد فھمید کھ او ممکن است مستقیم بھ اینجا بیاید
از یک رایانھ در یکی دیگر از دفاتر طبقھ سوم. آیا او می تواند کسی باشد کھ بوده است
اذیتش میکنی؟
"!تینا؟ خدای من ، تو مثل یک روح سفید ھستی"
.بھ سمت او حرکت کرد
"!گفت: "متوقف شو! صبر کن
.او متوقف شد ، متحیر شد
"صدای صدا ، او گفت ، "اینجا چھ کار می کنی؟
.چشمک زد. "من در ھتل در محل کار بودم. از این فکر کردم کھ آیا شما ھنوز ھم می توانید در میز خود باشید
" .متوقف شدم تا ببینم من فقط می خواستم سالم کنم
"آیا با یکی از رایانھ ھای دیگر بازی می کردید؟"
.چی؟" او پرسید ، آشکارا از این سوال ناراحت است"
در طبقھ سوم چھ کار می کردی؟" او خواست. "چھ کسی ممکن است شما داشتھ باشید"
" .دیدی؟ ھمھ آنھا بھ خانھ رفتھ اند. من تنھا اینجا ھستم
الیوت گفت: ھنوز ھم گیج و مبھوت است اما با کمال میل و ناسازگاری با او ، گفت: "کار من تمام نشده است
با قھوه ، طبقھ پایین طبقھ ، مالقات داشتم waywayطبقھ سوم من با چارلی ماین
رستوران وقتی چند دقیقھ پیش کارمان را تمام کردیم ، اومدم کھ ببینم تو ھستی یا نھ
" اینجا بودند چھ مشکلی با شماست؟
.او مشتاقانھ بھ او خیره شد
"تینا؟ چھ اتفاقی افتاده است؟"
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او ھر عالمتی کھ دروغ می گفت چھره اش را جستجو می کرد ، اما بھ نظر می رسید ھتک حیرت او
اصل. و اگر دروغ می گفت ، او داستان راجع بھ چارلی و
قھوه ، با این کار فقط با حداقل تالش قابل اثبات یا رد کردن است. او
.بھتر ظاھر می شد. او حقیقت را می گفت alibi اگر واقعاً بھ یکی از آنھا احتیاج داشت ، با یک
"... او گفت ، "متاسفم. من فقط ... من چنین تجربھ ای را تجربھ کردم. اینجا یک عجیب ... عجیب
"او بھ سمت او رفت. "چھ بود؟
در حالی کھ نزدیک شد ، بازوھای خود را باز کرد ، گویی این طبیعی ترین چیز در جھان است
او را نگھ دارد و او را آسوده نگھ دارد ، مثل اینکھ قبالً او را چندین بار نگھ داشتھ بود ، و او تکیھ داد
.علیھ او با ھمان روحیھ آشنایی. او دیگر تنھا نبود
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TINA KEPT یک کافھ خوش ذوق در یک گوشھ دفتر خود را برای کسانی کھ
.مواردی نادر است کھ یک ھمکار تجاری بعد از یک جلسھ کاری طوالنی بھ نوشیدنی نیاز دارد
.این نخستین باری بود کھ وی ھرگز نیازی بھ شیر خوردن آن فروشگاه ھا برای خودش نبود
.بنا بھ درخواست او ، الیوت رمی مارتین را درون دو رزمنده ریخت و یک لیوان بھ او داد
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آنھا روی مبل بژ ، بیشتر در سایھ ھا و درخشش از المپ ھا نشستھ بودند. او.او نمی تواند برای آنھا ریخت زیرا دستانش خیلی بد می لرزید
.مجبور شد تا تندخواب کنیکی را در ھر دو دست نگھ دارد تا ثابت بماند
من نمی دانم از کجا شروع کنم. فکر می کنم باید با دنی شروع کنم. آیا می دانید در مورد این"
" دنی؟
.پسر شما؟" او پرسید"
".آره"
".بھ من گفت کھ او کمی بیش از یک سال پیش درگذشت waywayھلن ماین"
"آیا او بھ شما گفت چگونھ این اتفاق افتاد؟"
".او یکی از گروه ھای جابورسکی بود. صفحھ اول مقاالت"
بیل جابورسکی یک متخصص بیابان و یک استاد پیشاھنگ بود. ھر زمستان برای شانزده
سالھا ، او گروھی از پیشاھنگان را بھ شمال نوادا ، فراتر از رینو ، بھ ارتفاعات برده بود
.سیررا ، در یک سفر بیست و ھفت روزه بقای بیابان
تینا گفت: "قرار بود شخصیت بسازد." "و پسرھا برای تمام سال با ھم رقابت داشتند
شانس اینکھ یکی از برگزیدگان برای سفر باشد. قرار بود کامالً خوب باشد
بی خطر. بیل جابورسکی قرار بود یکی از ده کارشناس برتر بقا در زمستان باشد
کشور. این چیزی است کھ ھمھ گفتند و بزرگسالی دیگر کھ ھمراھش بود ، تام لینکلنی
او قرار بود تقریباً بھ اندازه بیل خوب باشد. بھ نظر می رسد. "صدای او نازک شده بود
".و تلخ "من بھ آنھا اعتقاد داشتم ، فکر کردم کھ بی خطر است
، شما نمی توانید خود را بھ خاطر این مقصر بدانید. در تمام این سالھا آنھا بچھ ھا را بھ کوه می بردند"
" .ھیچ کس حتی خراشیده نشده بود
تینا مقداری کنیاک را بلعید. در گلو او داغ بود ، اما لرز را از بین نمی برد
مرکز او
یک سال پیش ، گشت و گذار جابورسکی شامل چھارده پسر بین دوازده سال بود
و ھجده ھمھ آنھا پویش رده باال بودند و ھمھ ھمراه آنھا درگذشت
.جابورسکی و تام لینکلن
.آیا مقامات تاکنون دقیقاً فھمیده اند کھ چرا این اتفاق افتاد؟" الیوت پرسید"
نھ بھ ھمین دلیل. آنھا ھرگز نخواھند شد. ھمھ آنھا می دانند چگونھ است. این گروه بھ کوھستان رفتند"
س چھار چرخ متحرک کھ برای استفاده در جاده ھای پشتی در زمستان ساختھ شده است. الستیک ھای عظیم زنجیرھا
حتی یک برف در جلو. قرار نبود آنھا بھ قلب واقعی قلب بروند
بیابان فقط در حاشیھ. ھیچ کس در ذھن درست خود پسرھا را بھ ھمان اندازه جوان نمی برد
دوازده بھ عمیق ترین قسمت ھای سیراس ، مھم نیست کھ چقدر بھ خوبی آماده ، تھیھ و
آنھا فارغ از اینکھ چھ تعداد برادر بزرگ در آنجا حضور داشتھ باشند ، آموزش دیده اند کھ مھم نیستند
" .مراقب آنھا باشید
جابورسکی قصد داشت مینی بوس را از بزرگراه اصلی ، بر روی یك تختھ سنگ قدیمی سوار كند
اگر شرایط مجاز باشد دنبالھ از آنجا قصد داشتند بھ مدت سھ روز پیاده روی کنند
صندلی ھای برفی و کولھ پشتی ، دایره ای وسیع را در اطراف اتوبوس ایجاد می کنند و در آنجا بھ آن باز می گردند
.آخر ھفتھ
آنھا بھترین لباس ھای بیابان و بھترین کیسھ خواب ھای کم مصرف ، بھترین ھا را داشتند"
چادرھای زمستانی ، ذغال سنگ و منابع گرما فراوان ، مواد غذایی فراوان و دو بیابان
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کارشناسان برای راھنمایی آنھا. ھمھ گفتند کھ کامالً ایمن است. کامالً بی خطر. پس چھ
" فاک اشتباه شد؟
تینا دیگر نمی توانست ھنوز بنشیند. او برخاست و شروع بھ حرکت کرد ، و پرستو دیگری گرفت
.کنیاک
الیوت چیزی نگفت. بھ نظر می رسید کھ او می دانست کھ برای رسیدن بھ او باید کل داستان را طی کند
از ذھنش خارج است
"بھ نوعی بھ دالیلی سوار شدند وی گفت: "چیزی کھ جھنم اشتباه پیش می رود ،" 
اتوبوس بیش از چھار مایل از بزرگراه اصلی ، چھار مایل دورتر و یک جھنم طوالنی است
a ، راه باال ، درست تا ابرھای لعنتی. آنھا یک مسیر شیب دار و متروکھ را رھا کردند
خراب جاده خاکی بسیار خیانتکار ، آنقدر با برف خفھ شده ، آنقدر یخ زده کھ فقط یک احمق
" .کوشش کرده اند بھ ھر روشی اما با پای پیاده مذاکره کنند
اتوبوس از جاده فرار کرده بود. ھیچ پناھگاه در بیابان و گسترده وجود نداشت
شانھ ھای کنار جاده با شیب مالیم فراتر از آن. وسیلھ نقلیھ کشید ، سپس یک سقوط کرد
صد پا مستقیم روی صخره ھا مخزن سوخت منفجر شد. اتوبوس مانند یک قوطی قلع باز شد
.و صد پا دیگر را بھ درختان چرخاند
بچھ ھا ... ھمھ. ھمھ کشتھ شدند." تلخی در صدای او باعث ناراحتی او شد زیرا"
نشان داد کھ چقدر کمی شفا یافتھ است. "چرا؟ چرا مردی مثل بیل جابورسکی چنین کرد
" چیزی بھ اندازه آن احمق؟
.ھنوز روی نیمکت نشستھ بود ، الیوت سرش را تکان داد و بھ کنیاک خیره شد
او انتظار نداشت کھ او جواب دھد. او در واقع سوال او را نمی پرسید. اگر او
.از ھر کس می پرسید ، او از خدا می خواست
چرا؟ جابورسکی بھترین بود. بھترین. او خیلی خوب بود کھ با خیال راحت توانست"
چالش بسیاری از بقای دیگر زمستان است ، Sierras پسران جوان برای شانزده سال بھ
کارشناسان دست نخواھند زد. بیل جابورسکی باھوش ، سخت ، باھوش و احترام آمیز بود
خطر در کاری کھ انجام داد او احمق نبود. چرا او کاری را انجام می دھد کھ خیلی گنگ است ، بنابراین
" بی پروا ، چگونھ می توان در آن شرایط در آن جاده رفت و آمد کرد؟
"شما احتماالً الیوت نگاھش کرد. مھربانی چشم ھایش را نشان داد ، یک ھمدلی عمیق. 
" .ھرگز جواب را یاد نگیر. من می فھمم کھ چقدر سخت است کھ ھرگز بدانیم چرا
".او گفت: "سخت است." "خیلی سخت
.برگشت بھ نیمکت
لیوانش را از دستش گرفت. خالی بود. او بھ یاد نمی آورد کھ او را تمام کند
.کنیاک. بھ سمت نوار رفت
".او گفت: "دیگر برای من نیست." "من نمی خواھم مست بخورم
گفت: "مزخرف". "در شرایط شما ، تمام آن انرژی عصبی را بھ روشی کھ می کنید پرتاب کنید
" .دو کنیاک کوچک شما را تحت تأثیر قرار نمی دھد
او با ریمی مارتین بیشتر از نوار برگشت. این بار او قادر بھ نگھ داشتن
شیشھ در یک دست
".متشکرم ، الیوت"
وی گفت: "فقط یک نوشیدنی مخلوط نپرسید." "من بدترین متصدی جھان ھستم. می توانم بریزم
" .ھر چیزی مستقیم یا بیش از یخ باشد ، اما من حتی نمی توانم ودکا و آب پرتقال را بھ درستی مخلوط کنم
".من از شما برای نوشیدنی تشکر نمی کردم. من از شما متشکرم کھ شنونده خوبی بودید"
".بیشتر وکال زیاد صحبت می کنند"
.برای لحظھ ای آنھا در سکوت نشستھ بودند و کنیاک را می نوشیدند
.تینا ھنوز تنش داشت ، اما دیگر احساس سردی در داخل نمی کرد
الیوت گفت ، "از دست دادن فرزندی مانند این ... ویران کننده است. اما یادآوری شما نبود
پسری کھ چندی پیش ناراحت شدی
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".بھ طریقی بود"
".اما چیز دیگری"
او درباره اتفاقات عجیب و غریبی کھ اخیراً برای او رخ داده است بھ او گفت: پیام ھا
در صندوقچھ دنی. خرابھ ای کھ در اتاق پسر پیدا کرده بود. نفرت انگیز
.کلماتی کھ در لیست رایانھ ھا و در مانیتور ظاھر شده اند
.الیوت چاپ را مطالعھ کرد و با ھم کامپیوتر را در دفتر آنجال بررسی کردند
ھ ھم وصل كردند و سعي كردند آن را تكرار كنند تا آنچھ را كھ قبالً انجام داده بود ، تكرار كند ، اما ھیچ چیز نداشت
.شانس؛ دستگاه دقیقاً ھمانطور کھ منظور از رفتار بود رفتار کرد
".الیوت گفت: "کسی می توانست آنرا برنامھ ریزی کند تا درباره این موضوع درباره دنی پردازی کند
".اما من نمی بینم کھ چگونھ او می تواند خود ترمینال را فعال کند"
".او گفت: "این اتفاق افتاد
".من بھ شما شک ندارم. فقط نمی فھمم"
"... و ھوا ... خیلی سرد"
"آیا تغییر دما می تواند ذھنی بوده است؟"
"تینا اخم کرد. "آیا شما از من می پرسید کھ آیا من آن را تصور کردم؟
"شما ترسیده اید"
اما من مطمئن ھستم کھ آن را تصور نمی کردم. آنجال وقتی کھ اولی را گرفت ، احساس سرمازدگی کرد"
" .چاپ با آن خطوط در مورد دنی. بھ احتمال زیاد آنجال نیست و من ھر دو تصور می کردیم
".درست است، واقعی." با خیال راحت بھ کامپیوتر خیره شد. "بیا دیگھ"
"جایی کھ؟"
".در مطب شما برگشتم. من نوشیدنی خود را آنجا گذاشتم. نیاز بھ روان کردن افکارم"
.او او را بھ داخل پناھگاه داخلی با تختھ ھای چوبی دنبال کرد
او اسنیفری براندی خود را از روی میز پایین جلوی مبل برداشت و روی آن نشست
"لبھ میز او "چھ کسی؟ چھ کسی می تواند این کار را برای شما انجام دھد؟
".من سرنخ ندارم"
".شما باید شخصی را در ذھن داشتھ باشید"
".کاش می کردم"
بدیھی است ، این کسی است کھ حداقل شما را دوست ندارد ، اگر او واقعاً متنفر نیست"
شما. کسی کھ می خواھد شما را تحمل کند. او شما را بھ علت مرگ دنی سرزنش می کند. . . و آن
" .ظاھرا ضرر شخصی برای او است ، بنابراین بھ سختی نمی تواند غریبھ باشد
تینا از تجزیھ و تحلیل خود ناراحت بود زیرا این موضوع با خودش مطابقت داشت و باعث شد او بھ درونش بیاید
- ھمان کوچھ کور کھ قبالً سفر کرده بود. او بین میز و پارچھ قدم زد
"بعد از ظھر امروز من تصمیم گرفتم آن است بھ یک غریبھ. من نمی توانم از فکر می کنم پنجره ھای پوشیده 
ھر کسی کھ من می دانم چھ کسی قادر بھ این نوع کارھا باشد حتی اگر آنھا بھ اندازه کافی از من متنفر باشند
فکر کردن و من از کسی بھ جز مایکل نمی دانم کھ مقصر آن است
" .مرگ دنی بر من
"الیوت ابروھایش را بلند کرد. "مایکل ھمسر سابق شما است؟
"،آره"
"و او شما را بھ خاطر مرگ دنی سرزنش می کند؟"
او می گوید من ھرگز نباید اجازه می دادم او را با جابورسکی بروم. اما این کثیف مایکل نیست"
کار
".او برای من مثل یک کاندیدای عالی بھ نظر می رسد"
"نھ"
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".کامالً. این شخص دیگری است""شما یقین دارید؟"
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"شما احتماالً بھ کمک حرفھ ای احتیاج دارید تا او را در یکی از موارد جلب کنید الیوت کنیاک خود را چشید. 
ترفندھای او
"منظور شما پلیس است؟"
من فکر نمی کنم پلیس خیلی کمک کند. آنھا احتماالً فکر نمی کنند این جدی باشد"
" .بھ اندازه کافی وقت خود را تلف می کنند. از این گذشتھ ، شما مورد تھدید قرار نگرفتھ اید
".تھدید ضمنی در ھمھ اینھا وجود دارد"
اوه ، بلھ ، من موافقم. ترسناک است. اما پلیس ھا یک دستھ تحت اللفظی ھستند ، خیلی تحت تأثیر قرار نمی گیرند"
تھدیدھای ضمنی عالوه بر این ، بھ درستی خانھ خود را تماشا کنید. . . کھ بھ تنھایی بھ چیزھای زیادی احتیاج دارد
نیروی انسانی بیشتری از پلیس می تواند برای ھر چیزی بجز یک پرونده قتل ، یک داغ صرفھ جویی کند
" .آدم ربایی یا شاید تحقیقات مواد مخدر
"پس منظور شما وقتی گفتید کھ احتماالً احتیاج دارم او قدم زدن را متوقف کرد. 
" کمک حرفھ ای برای گرفتن این خزش؟
".کارآگاھان خصوصی"
"آیا این ملودرام نیست؟"
لبخندی زد لبخند زد. "خوب ، کسی کھ شما را آزار می دھد خط ملودرامی دارد
مایل پھن
. . . آھی کشید و مقداری کنیاک را نوشید و روی لبھ مبل نشست. "من نمی دانم
" .شاید من کارآگاھان شخصی را استخدام می کردم و آنھا جز من کسی را نمی گیرند
".دوباره آن یکی را توسط من بفرست"
او قبل از اینکھ بتواند آنچھ را کھ روی او بود بگوید ، مجبور بود یک جرعھ کوچک کنیاک بخورد
.ذھن ، و او متوجھ شد کھ او در مورد مشروبات الکلی درست است کھ تأثیر کمی بر او داشتھ است
.او نسبت بھ ده دقیقھ قبل احساس آرامش می کرد ، اما حتی کمی ھم دلگرم نبود
این برای من اتفاق افتاده است ... شاید من آن سخنان را روی تختھ سیاه نوشتم. ممکن است / خراب شود"
" .اتاق دنی
".تو مرا گم کرده ای"
".می توانستم این کار را در خوابم انجام دھم"
".مضحک است ، تینا"
فکر می کنم من در ماه سپتامبر شروع بھ غلبھ بر مرگ دنی کردم. خوابم را شروع کردم"
ز آن من وقتی تنھا بودم ، روی آن کار نکردم ، ھمانطور کھ مدتھا این کار را کرده بودم. من فکر کردم قرار داده ام
.بدترین درد پشت سرم. اما یک ماه پیش دوباره خواب راجع بھ دنی شروع کردم
ھفتھ اول ، این اتفاق دو بار افتاد. ھفتھ دوم ، چھار شب. و دو ھفتھ گذشتھ ، من
ھر شب بدون شکست رویای او بود. رویاھا ھمیشھ بدتر می شود. آنھا ھستند
" .کابوسھای تمام عیار اکنون
"الیوت بھ نیمکت برگشت و در كنار او نشست. "آنھا چیست؟
، من می بینم کھ او زنده است ، جایی کھ بھ دام افتاده است ، معموالً در یک گودال عمیق یا دره یا چاه"
جایی در زیر زمین او بھ من زنگ می زند ، التماس می کند کھ من او را نجات دھم. اما نمی توانم من ھستم

 @ketabdeh



جیغ ، با عرق خیس. و من ... من ھمیشھ این احساس قدرتمند را دارم کھ دنیھرگز نتوانید بھ او برسید. سپس زمین شروع بھ بستھ شدن در اطراف او می کند ، و من از خواب بیدار می شوم
 نیست این دوام زیادی بھ طول نمی انجامد ، اما وقتی برای اولین بار از خواب بیدار می شوم ، مطمئنم او زنده است
جایی می بینید ، من ذھن آگاھانھ خود را متقاعد کرده ام کھ پسرم فوت کرده است ، اما کی
خوابم این ذھن ناخودآگاه من است کھ مسئول است؛ و ناخودآگاه من اینطور نیست |
" .متقاعد شد کھ دنی از بین رفتھ است
بنابراین شما فکر می کنید شما چھ چیزی ھستید ، خواب می خوانید؟ در خواب ، شما در حال نوشتن رد ھستید"
" مرگ دنی در تختھ وی؟
"آیا شما باور نمی کنید کھ ممکن است؟"
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لیوت گفت: "نھ ، خوب ... شاید. من حدس می زنم کھ این طور باشد." "من روانشناس نیستم. اما من آن را نمی خرم
ف خواھم کرد کھ من ھنوز ھمھ شما را خوب نمی شناسم ، اما فکر می کنم شما را بھ اندازه کافی می دانم کھ بگویید
شما از این طریق واکنش نشان نخواھید داد. شما فردی ھستید کھ با مشکالت روبرو می شود. اگر شما
ناتوانی در پذیرفتن مرگ دنی یک مشکل جدی بود ، شما آن را تحت فشار قرار نمی دھید
" .ناخودآگاه شما یاد خواھید گرفت کھ با آن کنار بیایید
".او خندید. "شما نظر بسیار باالیی در مورد من دارید
گفت: "بلھ". "من این کار را می کنم. عالوه بر این ، اگر این کسی بود کھ روی تختھ سیاه نوشت و سر و صدا کرد
چیزھایی کھ در اتاق پسر است ، پس شما نیز ھستید کھ شبانھ بھ اینجا وارد شده اید
کامپیوتر ھتل را برنامھ ریزی کرد تا مطالب مربوط بھ دنی را فاش کند. آیا واقعاً فکر می کنید
شما آنقدر از بین رفتھ اید کھ می توانستید کاری از این دست انجام دھید و آن را بھ خاطر نیاورید؟ آیا تو
" فکر کنید شخصیت ھای مختلفی دارید و یکی نمی داند دیگران بھ چھ چیزی عالقھ دارند؟
"او دوباره روی مبل غرق شد ، کوبید. "نھ
"خوب"
"بنابراین این ما را بھ چھ نتیجھ ای میرساند؟"
".ناامید نشوید. ما پیشرفت می کنیم"
"ما ھستیم؟"
گفت: "مطمئنا". ما امکانات را از بین می بریم. فقط لیست شما را از لیست خارج کرده ایم
مظنونین و مایکل. و من مثبت ھستم کھ نمی تواند غریبھ باشد ، کھ بیشتر آنھا را رد می کند
" جھان
و من بھ ھمان اندازه مثبت ھستم کھ دوست و یا خویشاوندی نیستند. بنابراین می دانید کھ آن را ترک می کند"
" من؟
"جایی کھ؟"
او بھ جلو تکیھ داد ، برف کنی خود را روی میز گذاشت و برای لحظھ ای با او نشست
صورت در دستان او
"تینا؟"
ش را بلند کرد. "من فقط سعی می کنم فکر کنم چگونھ بھترین چیزی را کھ در ذھن من است بیان کنم. این یک است
" .ایده وحشی شگفت آور. احتماالً حتی بیمار
".من نمی خواھم فکر کنم شما آجیل ھستید" ، الیوت بھ او اطمینان داد. "این چیست؟ بھ من بگویید"
او دریغ کرد و سعی کرد شنیده باشد کھ چگونھ پیش از گفتن این صدا بھ گوش می رسد ، با تعجب از اینکھ
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.رفتن بھ پیشنھاد از راه دور بوداو واقعاً بھ اندازه کافی باور داشت حتی بھ آن صدا می داد. احتمال آنچھ او بود
".در آخر بھ او فقط بھ آن را فرو برد: "آنچھ من فکر شاید دنی... است زنده است
"الیوت سرش را لگد زد ، او را با آن چشم ھای تاریک و مشروبات الکلی مطالعھ کرد. "زنده؟
".من ھرگز جسد او را ندیدم"
"شما نکردید؟ چرا نھ؟"
وی گفت: "ولیعھد و متعھد گفتند کھ این وضعیت در شرایط وحشتناکی قرار دارد و بھ طرز وحشتناکی مثلھ شده است
فکر نمی کردم فکر خوبی برای من یا مایکل باشد کھ آن را ببیند
مایل بھ دیدن بدن حتی اگر از نظر شکل کامالً مطلوبی بوده باشد ، بنابراین ما آن را پذیرفتیم
" .توصیھ ھای پزشک. این یک تشییع جنازه تابوت بستھ بود
"مقامات چگونھ جسد را شناسایی كردند؟"
".آنھا از دنی خواستند. اما عمدتا فکر می کنم آنھا از پرونده ھای دندانپزشکی استفاده می کردند"
".پرونده ھای دندانپزشکی تقریباً بھ اندازه اثر انگشت خوب ھستند"
تقریبا. اما شاید دنی در آن تصادف جان نداد. شاید زنده ماند. شاید"
کسی در آنجا می داند کجاست. شاید آن کسی باشد کھ سعی دارد آن را بھ من بگوید
.دنی زنده است. شاید ھیچ تھدیدی در این اتفاقات عجیبی کھ برای من رخ می دھد وجود نداشتھ باشد
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شاید کسی فقط یک سری نکات را رھا کند ، سعی دارد من را از این واقعیت بیدار کند
" .دنی مرده نیست
. "او گفت: "خیلی زیاد میخکھا
".شاید نھ"
.الیوت دست خود را روی شانھ اش گذاشت و بھ آرامی فشرد
".تینا ، شما می دانید کھ این تئوری معنی ندارد. دنی مرده است"
".مشاھده شما نمی فکر می کنم من دیوانھ ھستم"
".نھ. فکر می کنم شما ناراحت ھستید ، و این قابل درک است"
"آیا شما حتی احتمال زنده بودن او را در نظر نمی گیرید؟"
"چگونھ او می تواند باشد؟"
".من نمی دانم"
.چگونھ او می تواند از حادثھ ای کھ شما توضیح دادید زنده بماند؟" الیوت پرسید"
".من نمی دانم"
"و اگر او این ھمھ زمان بوده است اگر نھ ... در قبر؟"
".من آن را نمی دانم"
الیوت با صبر گفت: "اگر او زنده بود ، كسی بھ سادگی می آمد و بھ شما می گفت. آنھا
" آیا این رازآلودانھ در مورد آن نخواھد بود ، مگر نھ؟
".شاید"
آگاه از اینکھ جواب وی او را ناامید کرده بود ، بھ دستانش نگاه کرد ، کھ بودند
.آنقدر محکم بھ ھم چسبیده بود کھ ناخن ھایش سفید بود
.الیوت صورتش را لمس کرد ، آن را بھ آرامی بھ سمت او چرخاند
.بھ نظر می رسید چشمان زیبا و رسا او از نگرانی او پر شده است
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، زنده ، و اگر کسی در تالش بود تا این خبر را برای شما بھ دست آورد ، چنین کاری انجام نمی شودتینا ، شما می دانید کھ احتماالً چیزی در این مورد وجود ندارد. شما بھتر از این می دانید. اگر دنی بود"
" نھ با ھمھ این نکات چشمگیر. من درستھ؟
".شاید"
".دنی از بین رفتھ است"
ھیچی نگفت
الیوت گفت: "اگر خود را متقاعد كنید كھ او زنده است ، شما فقط می خواھید خود را تنظیم كنید
سقوط دیگر
".عمیق بھ چشمانش خیره شد. سرانجام آھی کشید و آھی کشید. "حق با شماست
".دنی از بین رفتھ است"
."ناز گفت: "بلھ
"شما واقعاً در این مورد قانع ھستید؟"
".آره"
"خوب"
تینا از روی نیمکت بلند شد ، بھ سمت پنجره رفت و پرده ھا را باز کرد. او داشت
اصرار ناگھانی برای دیدن نوار. پس از صحبت ھای زیاد در مورد مرگ ، او بھ یک نگاه اجمالی نیاز داشت
حرکت ، عمل ، زندگی؛ و گرچھ نوار گاھی اوقات در تابش تابش تاب و تاب داشت
.آفتاب صحرا ، بلوار ھمیشھ ، روز یا شب ، شلوغ و پر از زندگی بود
اکنون غروب اوایل زمستان بر فراز شھر مستقر شد. در امواج رنگی خیره کننده ، میلیون ھا نفر
چراغ ھا در عالئم عظیم چشمک می زدند. صدھا اتومبیل با سرعت کم پشت سر ھم پیشرفت کردند
.خیابان شلوغ ، تاکسیرانی کھ بھ داخل و خارج جرات می کنند ، بی پروا بھ دنبال مزیت کوچک ھستند
جمعیت در امتداد پیاده روھا ، از مسیر این کازینو بھ آن کازینو ، از
.یک سالن بھ دیگری ، از یک نمایش بھ دیگری
"تینا دوباره بھ الیوت روی آورد. "شما می دانید چھ کاری می خواھم انجام دھم؟
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"چی؟"
".گور را باز کنید"
"آیا بدن دنی بازدم شده است؟"
.بلھ. من ھرگز او را ندیدم. بھ ھمین دلیل است کھ چنین سختی را می پذیرم کھ او از بین رفتھ است"
بھ ھمین دلیل کابوس می کنم. اگر جسد را می دیدم ، مطمئناً می دانستم. من
" .قادر بھ خیال پردازی درباره دنی کھ ھنوز زنده است ، خیال پردازی می کند
"... اما وضعیت جسد"
".او گفت: "من اھمیتی نمی دھم
"بدن در ھوای آزاد الیوت اخم کرد ، و بھ خرد نبوغ اعتقاد نداشت. 
تابوت ، اما اکنون حتی از سال گذشتھ کھ دوباره توصیھ می کنند ، خراب تر می شود
" .اصالح کرد کھ بھ آن نگاه نکنید
".من باید ببینم"
- "شما می خواھید بھ خودتان اجازه دھید برای یک وحشتناک"
"شوک. یک درمان شوک قدرتمند کھ در نھایت خواھد شد سریع گفت: "این ایده است." 
ھمھ شک و تردیدھای من را از بین ببرد اگر من دنی را می بینم. . . باقی می ماند ، من قادر نخواھم بود
" .ھرگونھ شک و تردید دیگری را سرگرم کنید. کابوس ھا متوقف می شوند

 @ketabdeh



".شاید. یا شاید شما با رویاھای بدتر باد خواھید کرد"
".سرش را تکان داد. "ھیچ چیز نمی تواند بدتر از مواردی باشد کھ اکنون دارم
وی گفت: "مطمئنا ، بازجویی بدن جواب سوال اصلی را نخواھد داد
" .بھ شما کمک می کند تا دریابید چھ کسی شما را آزار داده است
-تینا گفت: "ممکن است." "ھر کس خزش باشد ، ھرچھ انگیزه او باشد ، او بھ خوبی نیست
متعادل او یک نوع بیمار یا دیگری است. درست؟ چھ کسی می داند چھ چیزی می تواند یک
شخصی کھ خود را نشان می دھد؟ اگر فھمید کھ یک بازدم است ، ممکن است
" .او بھ شدت واکنش نشان می دھد ، خود را واگذار می کند. ھر کاری ممکن است
".من فکر می کنم شما می توانید درست باشد"
او گفت: "بھ ھر حال ، حتی اگر باز کردن گور نیز بھ من کمک نمی کند کھ چھ کسی مسئول باشد
برای این شوخی ھای بیمار یا ھر چھ جھنم ھستند حداقل این ذھن من را حل می کند
دنی مطمئناً این وضعیت روحی و روانی من را بھبود می بخشد و من بھتر قادر خواھم بود کھ کنار بیایم
با خزش ، ھر کس او باشد. بنابراین بھ بھترین نحو کار خواھد کرد. "بازگشت
از پنجره ، دوباره روی نیمکت نشستھ ، کنار الیوت. "من بھ یک وکیل برای رسیدگی نیاز دارم
" این ، من نیستم؟
"بازدم؟ بلھ"
"آیا شما نماینده من ھستید؟"
".او دریغ نکرد. "مطمئن
"چقدر دشوار خواھد بود؟"
خوب ، ھیچ دلیل فوری قانونی برای جبران مجدد بدن وجود ندارد. منظورم این است کھ وجود ندارد"
علت مرگ شک و تردید وجود ندارد ، ھیچ دادگاھی مبنی بر گزارش جدید منتخب دادگاه مبنی بر تبرئھ شدن. اگر کھ
ما شرایط را داشتیم ، خیلی سریع می خواھیم گور را باز کنیم اما حتی در این صورت ، این نباید باشد
بسیار دشوار است من زاویھ زجر و ناراحتی مادر را بازی خواھم کرد ، و دادگاه باید
" .دلسوز باشید
"آیا تاکنون چنین چیزی را قبالً انجام داده اید؟"
الیوت گفت: "در واقع ، من دارم." وی گفت: "پنج سال پیش. این دختر ھشت سالھ بھ طور غیر منتظره درگذشت
یک بیماری مادرزادی کلیھ ھر دو کلیھ تقریباً یک شبھ شکست خوردند. یک روز او بود
یک بچھ خوشحال ، عادی بھ نظر می رسد روز بعد او لمس آنفوالنزا و روز سوم شد
او مرد. مادرش متالشی شد ، اما تحمل دیدن بدن را نداشت
دختر ھمانگونھ کھ دنی انجام داد ، آسیب جسمی قابل توجھی متحمل نشده است. مادر
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، حتی قادر بھ حضور در این سرویس نبود. چند ھفتھ پس از دفن دخترک
" .مادر نسبت بھ عدم احترام بھ او احساس گناه کرد
".با یادآوری مصیبت ھای خود ، تینا گفت ، "من می دانم. اوه ، من می دانم چگونھ است
گناه سرانجام بھ مشکالت عاطفی جدی تبدیل شد. زیرا مادر"
جسد را در خانھ تشییع جنازه ندیده بود ، او فقط نتوانست خودش را بیاورد تا او را باور کند
دختر واقعاً مرده بود ناتوانی وی در پذیرش حقیقت بسیار بدتر از شما بود. او
بیشتر اوقات با یک حرکت حرکتی کند و ھیستریک بود. ترتیب دادم کھ
گور بازگشایی شد در ضمن تھیھ درخواست بازدم برای مقامات ، من
کشف کرد کھ واکنش مشتری من معمولی است. ظاھراً ، ھنگامی کھ کودکی درگذشت ، یکی از موارد دیگر
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کھ والدین می توانند انجام دھند ، امتناع از نگاه کردن بدن در حالی کھ در یک صندوق دراز کشیده است ، است. شما
الزم است کھ وقت را با آن مرحوم سپری کنید ، کافی است تا بپذیرید کھ بدن ھرگز نخواھد بود
" .دوباره متحرک شد
"آیا مشتری شما در بازدم کمک کرده است؟"
".اوه ، بلھ. فوق العاده"
"می بینی؟"
".الیوت گفت: "اما فراموش نکنید ، بدن دخترش مثلھ نشده است
.تینا گریم را تکان داد
.و ما فقط دو ماه بعد از تشییع جنازه قبر را مجدداً گشودیم ، نھ یک سال بعد"
" .بدن ھنوز در وضعیت بسیار خوبی قرار داشت. اما با دنی. . . اینگونھ نخواھد بود
وی گفت: "من از این امر آگاه ھستم." "خدا می داند ، من از این موضوع خوشحال نیستم ، اما اطمینان دارم کھ
" کاری کھ باید انجام دھم
".باشھ. من مراقبش ھستم"
.چھ مدت شما نیاز دارید؟" او پرسید"
"آیا شوھر شما با آن مخالفت خواھد کرد؟"
"بلھ او او وقتی چند ساعت پیش او را ترک کرده بود نفرت در چھره مایکل را بھ یاد آورد. 
احتماالً
الیوت عینک ھای خالی کنیاک خالی خود را بھ گوشھ گوشھ منتقل کرد و چراغ را روشن کرد
باالی سینک "اگر احتماالً شوھرتان باعث ایجاد مشکل شود ، ما سریع حرکت خواھیم کرد
بدون فن اگر باھوش باشیم ، او نمی داند چھ کاری انجام می دھیم تا زمانی کھ بازدم انجام شود
فایت کفی تعطیالت فردا است ، بنابراین تا زمان رسمی نمی توانیم کاری انجام دھیم
".جمعھ
".احتماالً حتی در آن زمان ، آخر ھفتھ چھار روزه چیست"
.الیوت بطری صابون مایع و روتختی را کھ در زیر سینک ذخیره شده بود پیدا کرد
معموالً می گویم باید منتظر بمانیم تا دوشنبھ. اما این اتفاق می افتد کھ من خیلی می دانم"
قاضی معقول ھارولد کنبک. ما با ھم در اطالعات ارتش خدمت کردیم. او بود
"-افسر ارشد من اگر من
"اطالعات ارتش؟ شما یک جاسوس بودید؟"
".ھیچ چیز بھ اندازه آن بزرگ نیست. بدون روکش سنگر. ھیچ کوچھ ای در کوچھ ھای تاریک وجود ندارد"
.کاراتھ ، کپسول سیانید ، این نوع مواد؟" او پرسید"
خوب ، من آموزش ھای رزمی زیادی را تجربھ کرده ام. من ھنوز ھم در چند ھفتھ در ھفتھ کار می کنم"
زیرا این یک روش خوب برای شکل دادن است. با این حال ، واقعاً مانند آن چیزی نیست کھ می بینید
فیلمھا. ھیچ اتومبیل جیمز باند با مسلسل کھ در پشت چراغھای جلو پنھان شده است. بود
" .بیشتر جمع آوری اطالعات کسل کننده است
او گفت: "بھ نوعی ، احساس می کنم کھ بسیار جالب تر از شما بوده است
"
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، نھ. تجزیھ و تحلیل اسناد ، تفسیر خستھ کننده عکسھای شناسایی ماھواره"
اون جور چیزھا. بیشتر وقت ھا کسل کننده است. بھ ھر حال قاضی کنبک و من می رویم
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.یک راه طوالنی برگردید ما بھ ھم احترام می گذاریم ، و من مطمئن ھستم کھ او می تواند برای من کاری انجام دھد
من او را فردا بعد از ظھر در یک مھمانی در سال نو می بینم. من در مورد وضعیت بحث خواھم کرد
با او. شاید او مایل باشد روز جمعھ بھ اندازه کافی بلند داخل دادگاه شود
درخواست بازدم خود را بررسی کنید و درباره آن حکم کنید. او فقط بھ چند دقیقھ زمان نیاز دارد. سپس ما
" .می تواند اوایل شنبھ گور را باز کند
.تینا بھ میلھ رفت و روی یکی از سھ مدفوع ، کنار پیشخوان الیوت ، نشست
ھر چھ زودتر بھتر. حاال کھ من فکر کردم این کار را بکنم ، مضطربم کھ این کار را تمام کنم'
".با
این قابل درک است. و مزیت دیگری برای انجام این کار در آخر ھفتھ وجود دارد. اگر ما"
حرکت کنید ، بھ احتمال زیاد مایکل متوجھ نخواھد شد کھ ما بھ چھ چیزی رسیده ایم. حتی اگر او بھ طریقی عمل کند
او را مجبور بھ یافتن یک قاضی دیگر کرد کھ مایل بھ ماندن یا مرخص کردن آن باشد
دستور بازدم
"شما فکر می کنید او قادر بھ انجام چنین کاری است؟"
نھ. این حرف من است. در طول تعطیالت قاضی زیادی وجود نخواھد داشت"
وظیفھ با آرایشی و وثیقھ برای رانندگان مستی و برای آنھا محاصره خواھد شد
افراد درگیر در حمالت مست. بھ احتمال زیاد ، مایکل قادر نخواھد بود از یک
" .تا دوشنبھ صبح قضاوت کنید ، و تا آن زمان خیلی دیر خواھد شد
".موذی"
این نام وسط من است." او شستشوی اولین اسمبل کنیاک را بھ پایان رساند ، آنرا با آب گرم بشویید"
.آب ، و آن را در قفسھ زھکشی بگذارید تا خشک شود
."او گفت: "الیوت اسنیکی استریکر
".او لبخند زد. "در خدمت شما
".خوشحالم کھ وکیل من ھستی"
".خوب ، بیایید ببینم کھ آیا من واقعاً می توانم آن را از بین ببرم"
".شما می توانید. شما فردی ھستید کھ با مشکل روبرو می شوید"
"وی با تکرار حرفھایی کھ بھ او گفتھ بود گفت: "شما نظر من نسبتاً باالیی دارید
زودتر
".او خندید. "بلھ ، من انجام می دھم
بھ نظر می رسید تمام صحبت ھا در مورد مرگ و ترس و وحشت و جنون اتفاق افتاده است
در گذشتھ بیش از چند ثانیھ قبل. آنھا می خواستند کمی سرگرم کننده باشند
در طول شب کھ در پیش بود ، و اکنون آنھا شروع بھ قرار دادن خود را در روحیھ
.برای این
ھمانطور کھ الیوت اسکیت دوم را شست وشو را در رک قرار داد ، تینا گفت: "شما ھمین کار را می کنید
".خوب
".اما من ویندوز را نمی شستم"
".من دوست دارم یک مرد خانگی را ببینم"
".پس شما باید مرا آشپز ببینید"
"تو آشپزی؟"
".مثل یک رویا"
"بھترین ظرف شما چیست؟"
".ھمھ چیز را می سازم"
".بدیھی است ، شما پای فروتنانھ نمی کنید"
وی گفت: "ھر آشپز بزرگ وقتی بھ ھنر آشپزی خود می آید باید اھل بیت باشد. او باید باشد
" .اگر قرار باشد در آشپزخانھ خوب عمل کند ، در ارزیابی استعدادھایش کامالً ایمن است
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"اگر شما چیزی برای من طبخ کنید ، و من آن را دوست ندارم؟"
.سپس من می خواھم غذای شما را بخورم و ھمچنین از آن استفاده کنم"
"و چھ می خورم؟"
".قلب شما بیرون است"
بعد از ماھھا غم و اندوه ، چھ حسی داشت کھ شبی را با یک شب بھ اشتراک بگذارید
مردی جذاب و سرگرم کننده
الیوت مایع ظرفشویی و دستمال مرطوب را کنار گذاشت. ھمانطور کھ دستانش را خشک کرد
حولھ ، او گفت ، "چرا فراموش نمی کنیم کھ برای شام بیرون برویم؟ بگذارید من برای شما آشپزی کنم
".بجای
"در چنین اخطار کوتاھی؟"
ی برنامھ ریزی غذا احتیاج ندارم. من یک جادوگر ھستم. عالوه بر این ، شما می توانید با انجام این کار کمک کنید"
" .طبخ ، مانند تمیز کردن سبزیجات و خرد کردن پیاز
".او گفت: "من باید بھ خانھ بروم و خوشبو شوم
".شما در حال حاضر بیش از حد برای من تازه است"
"-ماشین من"
".شما می توانید آن را رانندگی کنید. مرا بھ جای من دنبال کنید"
.آنھا چراغ ھا را روشن کردند و از اتاق خارج شدند و درب آنھا را بستند
در حالی کھ از مسیر ورودی بھ سالن از محل پذیرایی عبور می کردند ، تینا عصبی نگاه کرد
.در رایانھ آنجال. او می ترسید کھ دوباره روی آن کلیک کند ، ھمھ بھ تنھایی
اما او و الیوت دفتر بیرونی را ترك كردند و چراغ ھا را ھمانطور كھ   می رفتند ، خاموش كرد
.کامپیوتر تاریک و ساکت ماند
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الیوت استریکر در خانھ ای معاصر ، دلپذیر ، معاصر زندگی کرد
، مشرف بھ زمین گلف در کلوپ کشور الس وگاس. اتاق ھا گرم بود
دعوت شده ، تزئین شده با رنگھای خاکی ، با مبلمان جی رابرت اسکات کھ تعدادی از آنھا تکمیل شده است
تکھ ھای عتیقھ ، و فرش ھای ادوارد فیلد با بافت غنی. او متعلق بھ یک مجموعھ خوب از
نقاشی ھای ایوندیند ارل ، جیسون ویلیامسون ، لری دبلیو دایک ، شارلوت آرمسترانگ ، کارل
جی اسمیت ، و سایر ھنرمندانی کھ خانھ ھای خود را در غرب ایاالت متحده ساختھ اند و چھ کسی
.معموالً موضوع خود را از غرب قدیمی یا جدید گرفتھ می شد
او وقتی او را از طریق خانھ نشان داد ، مشتاق شنیدن واکنش او نسبت بھ آن بود و او
.او را طوالنی صبر نکرد
"او گفت: "زیباست." "خیره کننده. چھ کسی تزئین کننده داخلی شما بود؟
".شما بھ او نگاه می کنید"
"واقعاً؟"
وقتی فقیر بودم ، منتظر روزی بودم کھ خانھ ای زیبا و پر از خانھ داشتھ باشم"
چیزھای زیبا ، ھمھ با بھترین دکوراتور داخلی تنظیم شده است. بعد وقتی داشتم
پول ، من نمی خواستم غریبھ ای کھ آن را برای من تھیھ کند. دلم می خواست ھمھ سرگرم کننده باشم
خودم. نانسی ، ھمسر فقید من و من اولین خانھ خود را تزئین کردیم. پروژه تبدیل شد
.برای او مشغول بھ کار شدم و تقریباً ھمان زمان را کھ در عمل قانونی ام انجام دادم صرف آن کردم
دو تا از ما فروشگاه ھای مبلمان از وگاس گرفتھ تا لس آنجلس تا سان فرانسیسکو ، عتیقھ فروشی
.مغازه ھا ، گالری ھا ، ھمھ چیز از بازار کک تا گران ترین فروشگاه ھایی کھ می توانیم پیدا کنیم
وقت خوبی داشتیم. و ھنگامی کھ او درگذشت. . . فھمیدم کھ نمی توانم یاد بگیرم کنار بیام
با از دست دادن اگر در مکانی بمانم کھ آنقدر شلوغ باشد کھ خاطراتی از او داشتھ باشد. برای پنج یا
شش ماه من خراب عاطفی بودم زیرا ھر شیء در خانھ مرا بھ یاد می آورد
نانسی سرانجام چند یادداشت گرفتم ، دوازده قطعھ کھ ھمیشھ از آنھا یاد خواھم کرد
او و من بیرون رفتیم ، خانھ را فروختیم ، این یکی را خریدیم و ھمھ چیز را شروع بھ تزئین کردیم
".از نو
تینا گفت: "من نفھمیدم کھ ھمسرت را گم کرده ای." "منظورم این است کھ فکر می کردم حتماً الف بوده است
" طالق یا چیزی
".او سھ سال پیش درگذشت"
"چی شد؟"
".سرطان"
".من خیلی متاسفم ، الیوت"
حداقل حداقل سریع بود. سرطان لوزالمعده ، بسیار ویروسی. او دو ماه از بین رفت
بعد از تشخیص آن
"مدتھا ازدواج کردی؟"
".دوازده سال"
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او فھمید کھ آنھا حتی بیشتر از آنچھ تصور می کردند مشترک بودند. "درست است. شما داشتید".دستش را روی بازوی او گذاشت. "دوازده سال یک سوراخ بزرگ در قلب باقی می گذارد
" .دنی نزدیک بھ دوازده سال
، با من ، البتھ ، تنھا چیزی بیش از یک سال از من تنھا نگذشتھ است. با تو"
"" . .این سھ سال است شاید بتوانید بھ من بگویید
"چی؟"
.آیا تا کنون متوقف می شود؟" او پرسید"
"صدمھ دیده است؟"
".آره"
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تاکنون چنین نیست. شاید بعد از چھار سال باشد. یا پنج. یا ده سال. اکنون بھ بدی آسیب نمی رساند"
"" . ھمانطور کھ یک بار و درد دیگر ثابت نیست. اما ھنوز ھم لحظاتی وجود دارد کھ
او او را از طریق بقیھ خانھ نشان داد ، کھ او می خواست آن را ببیند. توانایی او
ایجاد یک نمایش صحنھ ای شیک و بی پروا نبود. او طعم و چشمانی تیز داشت کھ فوراً
.تفاوت بین زیبایی و زیبایی واقعی ، بین زیرکی و ھنر را می دانست
او از گفتگو با عتیقھ و نقاشی با او لذت برد و یک ساعت در آن گذشت
.بھ نظر می رسید فقط ده دقیقھ است
این تور در آشپزخانھ عظیم ، کھ دارای یک سقف مس ، یک کاشی سانتافھ بود ، بھ پایان رسید
کف و تجھیزات با کیفیت رستوران. وی کولر پیاده روی را بررسی کرد و بازرسی کرد
-کوره حیاط مربع ، کباب ، دو محدوده گرگ ، مایکروویو ، و آرایھ کار
"شما یک ثروت کوچک را در اینجا گذرانده اید. فکر می کنم عمل قانون شما فقط نیست لوازم صرفھ جویی 
" .یک کارخانھ طالق دیگر وگاس
و ... ھستم Stryker ، West ، Dwyer ، Coffey الیوت پوزخند زد. "من یکی از شرکای بنیانگذار
نیکولز ما یکی از بزرگترین موسسات حقوقی در شھر ھستیم. من نمی توانم اعتبار زیادی برای آن کسب کنم
کھ ما خوش شانس بودیم. ما در زمان مناسب در مکان مناسب قرار داشتیم. من و اوون وست
دوازده سال پیش ، درست در شروع کار ، در یک دفتر فروشگاه ارزان قیمت برای تجارت باز شد
بزرگترین رونق این شھر تاکنون دیده است. ما نماینده برخی افراد بودیم کھ ھیچ کس دیگری نمی خواست
لمس ، کارآفرینانی کھ ایده ھای خوب زیادی داشتند اما پول زیادی برای راه اندازی قانونی ندارند
ھزینھ برخی از مراجعان ما حرکات ھوشمندانھ انجام داده و بھ سمت باال بھ سمت باال منتقل شدند
رشد انفجاری صنعت بازی و بازار امالک و مستغالت وگاس ، و ما فقط
" .با آنھا شلیک کنید ، و بھ بستھای خود آویزان شدید
".تینا گفت: "جالب است
"این است؟"
".شما ھستید"
"من ھستم؟"
شما نسبت بھ ساختن یک قانون شاد و باشکوه بسیار متواضع ھستید ، اما شما یک اھل بیت ھستید"
" .وقتی صحبت از آشپزی شما می شود
"بھ این دلیل کھ من آشپز بھتری از وکیل ھستم. گوش دھید ، چرا ما را مخلوط نمی کنید او خندید. 
یک زن و شوھر نوشیدنی در حالی کھ من از این لباس تغییر می کنم. بعد از پنج دقیقھ برمی گردم
" .خواھید دید کھ چگونھ یک نبوغ آشپزی واقعی عمل می کند
اگر این کار بھ نتیجھ نرسد ، ما ھمیشھ می توانیم در اتومبیل پرش کرده و برای یک بھ مک دونالد برویم"
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."فلسطین"".ھمبرگر
".ھمبرگرھای آنھا سخت است"
".من شما را بھ خوردن کالغ"
"چگونھ آن را طبخ می کنی؟"
".خیلی خنده دار"
".خوب ، اگر شما آن را بسیار خنده دار ، من نمی دانم کھ آیا می خواھم آن را بخورم"
گر من داد طبخ کالغ،" او گفت، "این امر می تواند خوشمزه است. شما می توانید ھر تکھ از آن را بخورم، لیسیدن"
" .انگشتان خود را ، و برای بیشتر التماس کنید
لبخند او آنقدر دوست داشتنی بود کھ می توانست تمام عصر در آنجا بایستد ، فقط بھ خیره نگاه کرد
.منحنی شیرین لبھای او

• • •
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الیوت از تأثیری کھ تینا بر او داشت ، متحیر شد. او ھرگز نتوانست بھ یاد آورد
نیمھ شب کھ در آشپزخانھ نیمی از دست و پا چلفتی بود. قاشق ھا را ریخت. او
قوطی ھا و بطری ھای ادویھ را زدم. او فراموش کرد کھ یک گلدان را تماشا کند ، و آن را جوش آورد. او
در ترکیب سس ساالد اشتباه کرد و مجبور شد دوباره از ابتدا شروع کند. او
.او را گل زد ، و او آن را دوست داشت
"الیوت ، آیا مطمئن ھستید کھ آن دستھ از کنیاک ھایی را کھ در دفتر من داشتیم احساس نمی کنید؟"
".قطعا نھ"
".سپس نوشیدنی کھ شما در اینجا نوشیده اید"
".نھ. این فقط سبک آشپزخانھ من است"
"ریختن چیزھا سبک شماست؟"
".آن را می دھد آشپزخانھ دلپذیر استفاده کرده است"
"آیا مطمئن ھستید کھ نمی خواھید بھ مک دونالد بروید؟"
"آیا آنھا زحمت دادن آشپزخانھ خود لذت بخش استفاده کنید؟"
"آنھا نھ تنھا ھمبرگر خوب دارند"
".ھمبرگر آنھا یک لذت بخش استفاده کنید"
".سیب زمینی سرخ کرده آنھا فوق العاده است"
".وی گفت: "بنابراین من چیزھایی را می ریزم." "یک آشپز الزم نیست کھ یک آشپز خوب باشد
"آیا او باید حافظھ خوبی داشتھ باشد؟"
"متعجب؟"
".آن پودر خردل کھ می خواھید سس ساالد را بگذارید"
"در مورد آن چیست؟"
".شما در حال حاضر آن را در یک دقیقھ قبل قرار داده است"
" . متشکرم. من نمی خواھم سھ بار این مواد لعنتی را مخلوط کنم
.او یک خنده گلو داشت کھ بر خالف نانسی نبود
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.با نانسی صحبت کردن با او آسان بود - روشن ، خنده دار ، حساساگرچھ او از جھات مختلفی با نانسی متفاوت بود ، اما بودن با او مانند بودن بودن بود
شاید خیلی زود برای اطمینان گفت ، اما خیلی زود شروع کرد بھ فکر سرنوشت
.غیرقابل توصیف از سخاوت ، شانس دوم برای خوشبختی بھ او داده بود

• • •

وقتی او و تینا دسر را تمام کردند ، الیوت فنجان دوم قھوه را ریخت. "ھنوز ھم می خواھم بروم
" بھ مک دونالد برای ھمبرگر؟
"شما zabaglione آلفردو و fettuccine ، ساالد قارچ بسیار عالی بودند. 
" .واقعاً می تواند طبخ کند
"آیا بھ شما دروغ می گویم؟"
".من حدس می زنم کھ حاال باید آن کالغ را بخورم"
".من اعتقاد دارم شما فقط چنین کردید"
".و من حتی متوجھ پرھا نشدم"
در حالی کھ تینا و الیوت در آشپزخانھ بھ شوخی می پرداختند ، حتی قبل از شام بود
او بھ طور کامل آماده شده بود ، او شروع کرده بود فکر کند کھ ممکن است با ھم بھ رختخواب بروند. تا آن زمان
آنھا می دانستند کھ شام را می خورند. الیوت او را تحت فشار قرار نمی داد. برای ھمین
.مھم نیست ، او ھم بھ او فشار نمی آورد. ھردو توسط نیروھای طبیعی ھدایت می شدند
مثل عجلھ آب در پایین دست. مانند ساختمان بی امان باد طوفانی و پس از آن
آذرخش. ھردو فھمیدند کھ از نظر جسمی و دیگری بھ یکدیگر احتیاج دارند
.از نظر ذھنی و عاطفی و اینکھ ھرچھ بین آنھا اتفاق افتاد خوب خواھد بود
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.سریع اما درست ، اجتناب ناپذیر بود
در آغاز عصر ، غافلگیر شدن تنش جنسی او را عصبی کرد. او
از چھار سال گذشتھ با ھیچ مردی بھ جز مایکل در رختخواب نبوده است
نوزده او تقریباً دو سال با کسی در رختخواب نبود . ناگھان
بھ نظر می رسید کھ وقتی مانند یک راھبھ پنھان شده بود ، او یک کار احمقانھ و احمقانھ انجام داده است
برای دو سال. البتھ ، در اولین سال از این دو سال ، او ھنوز ھم با او ازدواج کرده بود
مایکل و احساس می کرد کھ مجبور است بھ او وفادار بماند ، حتی اگر جدائی باشد
سپس طالق در کارھا بوده است ، و گرچھ او ھیچ کس احساس محدودیت نمی کرده است
حس اخالقی مشابھ بعداً ، با نمایش صحنھ برای تولید و با مرگ ضعیف دنی
او کھ سنگین وزن او بود ، حال و ھوای عاشقانھ را نداشت. حاال او مانند یک احساس
دختر بی تجربھ از او پرسید کھ آیا می داند چھ باید بکند. او می ترسید کھ او
ست ، دست و پا چلفتی ، مسخره ، احمقانھ در رختخواب خواھد بود. او بھ خودش گفت کھ رابطھ جنسی درست است
کھ قیاس نیست frivolousness سوار دوچرخھ، غیر ممکن است برای سازمان ملل متحد یاد بگیرند، اما
اعتماد بھ نفس او را افزایش دھید
بھ تدریج ، ھرچند کھ او و الیوت از مناسک عرفانی در مھمانی ، گذر کردند
، فشارھای غیرمستقیم جنسی و بندھای یک رابطھ جوانھ زنی ، ھرچند با سرعتی شتاب
آشنایی این بازی ھا او را اطمینان داد. شگفت انگیز است کھ باید آنقدر آشنا باشد. شاید
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بعد از صرف شام ، آنھا بھ محوطھ محل نشستند ، جایی کھ الیوت در سیاه گرانیتی آتش آتش ساخت.واقعاً کمی شبیھ دوچرخھ سواری بود
بخاری. اگرچھ روزھای زمستان در صحرا غالباً بھ اندازه زمان بھار گرم است
در جای دیگر ، شبھای زمستان ھمیشھ خنک و گاه تلخ بود. با سرما
وزش باد شبانھ در ویندوز و زوزه بی وقفھ در زیر مبھوت ھا ، چشمگیر است
آتش استقبال شد
.تینا کفشھایش را لگد زد
آنھا کنار ھم روی مبل جلوی شومینھ نشستھ و شعلھ ھای آتش را مشاھده می کردند
رھای گاه بھ گاه از جرقھ ھای نارنجی ، گوش دادن بھ موسیقی و صحبت کردن ، صحبت کردن ، صحبت کردن. تینا
احساس می کرد کھ تمام شب بدون مکث صحبت کرده اند ، با فوریت آرام صحبت می کنند ، گویی
ھر یک از اطالعات بسیار مھمی در زمین برخوردار بودند کھ باید منتقل شود
قبل از اینکھ مشارکت کنند ھرچھ بیشتر صحبت می کردند ، بیشتر مشترک بودند. مانند
یک ساعت جلوی آتش گذشت و بعد از آن ساعتی دیگر ، تینا کشف کرد کھ دوست دارد
.الیوت استریکر بیشتر با ھر چیز جدیدی کھ درباره او آموخت
او ھرگز مطمئن نبود کھ اولین بوسھ را آغاز کرد. او ممکن است بھ سمت او تکیھ کرده باشد ، یا
شاید او بھ سمت او کج شد. اما قبل از فھمیدن آنچھ اتفاق می افتد ، لب ھای آنھا مالقات کرد
آرام ، مختصر بعد دوباره و بار سوم و سپس شروع بھ کاشت بوسھ ھای کوچک کرد
پیشانی ، روی چشمان ، روی گونھ ھا ، بینی ، گوشھ ھای دھان ، چانھ ھایش. او
ش را دوباره بوسید ، دوباره چشمانش را بوسید و زنجیر بوسھ ای در امتداد گردن خود باقی گذاشت ، و چھ موقع آخر
او بھ دھان بازگشت ، او را عمیقاً از قبل بوسید ، و او پاسخ داد
.یک بار ، دھانش را بھ روی او باز کرد
دستانش روی او حرکت کرد و استحکام و مقاومت آن را آزمایش کرد و او را لمس کرد
ھمچنین ، بھ آرامی شانھ ھا ، بازوھا ، عضالت سخت پشت او را فشرده کنید. ھیچ چیز نداشت
.تا بھ حال احساس بھتری نسبت بھ آنچھ در آن لحظھ احساس کرده بود داشتھ است
گویی کھ در خواب غرق می شود ، آنھا از جیب خارج شده و بھ اتاق خواب می روند. او روشن کرد
.المپ کوچکی کھ روی کمد ایستاده بود ، و او صفحات را خاموش کرد
در طی دقایقی کھ او از او دور بود ، می ترسید کھ طلسم شکستھ شود. ولی
وقتی برگشت ، او بھ طور آزمایشی او را بوسید ، فھمید کھ ھیچ چیز تغییر نکرده است ، و
.بار دیگر علیھ او فشار آورد
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احساس می کرد کھ انگار این دو نفر در اینجا بوده اند ، مثل این ، بارھا در آغوش قفل شده اند
.قبل از
".وی گفت: "ما بھ سختی ھمدیگر را می شناسیم
"آیا این راھی است کھ شما احساس می کنید؟"
"نھ"
".من ھم نھ"
".من شما را بھ خوبی میشناسم"
".برای سال ھا"
".ھنوز فقط دو روز گذشتھ است"
"پرسید: "خیلی سریع؟
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".خیلی سریع برای من نیست""شما چی فکر میکنید؟"
.او خیلی سریع نیست ،" او موافقت كرد"
"مطمئن؟"
"مثبت"
".شما دوست داشتنی ھستید"
".من را دوست داشتھ باش"
او یک مرد بھ خصوص بزرگ نبود ، اما او را در آغوشش گرفت انگار کھ او است
.کودک
او را بھ او چسباند. او در چشمان تاریک خود احساس اشتیاق و نیاز داشت ، یک قدرتمند کھ خواستار آن بود
فقط جزئی از جنس بود و او می دانست ھمان نیاز بھ دوست داشتن و ارزشمند بودن باید در او باشد
.چشم او را می بیند
او را بھ رختخواب برد ، او را دراز كشید و از او خواست كھ دراز بكشد. بدون عجلھ ، با
.پیش بینی نفسی کھ چھره اش را روشن کرد ، او را لمس کرد
.او بھ سرعت لباس ھای خود را جدا کرد و بھ تخت او پیوست ، او را در آغوش گرفت
.او بدن خود را بھ آھستگی ، عمدا ، ابتدا با چشمان خود ، سپس با دستان دوست داشتنی خود کشف کرد
.سپس با لب و زبان
تینا فھمید کھ اشتباه کرده است کھ فکر کند شجاعت بخشی از دوره اوست
عزاداری. درست برعکس درست بود. عشق ورزی خوب و سالم با مردی کھ مراقبت می کند
زیرا او بھ او کمک می کرد خیلی سریعتر از آنچھ انجام داده بود بھبود یابد ، زیرا رابطھ جنسی بود
.پادزھر مرگ ، جشن شاد زندگی ، انکار وجود مقبره
.نور کھربا بھ ماھیچھ ھایش می چسبید
.صورت خود را بھ سمت پایین آورد. آنھا بوسیدند
.یک دست بین آنھا کشید ، او را فشرد و نوازش کرد
.او احساس بی احتیاطی ، بی شرمی ، سیری ناپذیری داشت
.بھ محض ورود بھ او ، بھ او اجازه داد دستانش را بر روی بدن او بگذراند ، در امتداد پھلوھای الغر
."گفت: "تو خیلی شیرین
او ریتم قدیمی عشق را آغاز کرد. مدت طوالنی و طوالنی ، آن مرگ را فراموش کردند
وجود داشتھ است ، و آنھا سطوح خوشمزه و ابریشمی عشق را کاوش کرده اند ، و بھ نظر می رسد آنھا ، در
.آن ساعت ھای درخشان ، کھ ھر دو برای ھمیشھ زندگی می کنند
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ژانویھ 1
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تینا شب را با الیوت ماند و او فھمید کھ فراموش کرده است
چقدر می تواند تختخواب خود را با کسی کھ واقعاً از او مراقبت می کند بھ اشتراک بگذارد. او می خواست
، در طول دو سال گذشتھ زنان دیگری نیز در این رختخواب بودند و تعداد معدودی در آن شب مانده بودند
اما ھیچ یک از این عاشقان دیگر او را تنھا بھ خاطر او احساس رضایت نکرده است
ن طور نبود ، lagniappe حضور ، ھمانطور کھ تینا انجام داد. با او ، رابطھ جنسی یک جایزه لذت بخش بود ، یک
دلیل اصلی او او را در کنار او می خواست. او عاشق بسیار خوبی بود ، ابریشمی ، صاف و
.در پی جلب رضایت خود بی نظیر است - اما او نیز آسیب پذیر و مھربان بود
شکل مبھم و سایھ ای از او در زیر پوشش ، در تاریکی ، یک طلسم بود
از تنھایی دور شوید
سرانجام او بھ خواب رفت ، اما در ساعت چھار صبح ، او با گریھ ھای بیدار شد
پریشانی
او مستقیم نشست ، ورق ھای گره زده در مشت ھایش ، از کابوس بیرون کشید. او بود
.لرزیدن ، گاز گرفتن در مورد مردی کھ ھمھ آن را بھ رنگ سیاه پوشیده بود ، چھره ای شگرف از رویای او
.الیوت چراغ تختخواب را روشن کرد تا بھ او ثابت کند کھ تنھا در اتاق ھستند
او در مورد رؤیاھا بھ او گفتھ بود ، اما او تا بھ حال متوجھ نشده بود کھ چقدر وحشتناک ھستند
بود. بیرون زدگی بدن دنی بدون توجھ بھ وحشت ، برای او خوب خواھد بود
ھنگامی کھ درب تابوت بلند شد ، او ممکن است مجبور بھ مقابلھ شود. اگر باقیمانده را ببینید
پایان دادن بھ این کابوس ھای خونین ، او می تواند از این مزیت بھره مند شود
تجربھ ناخوشایند
او چراغ کنار تخت را خاموش کرد و او را ترغیب کرد کھ دوباره دراز بکشد. او را نگھ داشت تا
.او لرزید
در کمال تعجب ، ترس او بھ سرعت بھ میل تغییر یافت. آنھا بھ راحتی در سرعت حرکت کردند و
.ریتمی کھ قبالً بھ بھترین وجھ آنھا را خوشحال کرده بود. پس از آن ، آنھا دوباره خوابیدند

• • •

ھنگام صرف صبحانھ ، او از او خواست كھ با او بھ مھمانی بعد از ظھر كھ در آن می رفت بروید
بھ گوشھ قاضی کنبک بپرسید کھ در مورد بازدم. اما تینا می خواست بھ عقب برگردد
جای او را بگیرید و اتاق دنی را تمیز کنید. او اکنون بھ چالش احساس کرد و قصد داشت
.قبل از اینکھ دوباره عصبش را از دست بدھد ، کار را تمام کند
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.ما امشب یکدیگر را خواھیم دید ، مگر نھ؟" او پرسید"
".آره"
".من دوباره برای شما آشپزی خواھم کرد"
"لبخند لبخندی زد. "منظور شما از چھ معنایی است؟
.از صندلی بلند شد ، تکیھ داد روی میز ، او را بوسید
بوی او ، آبی پر جنب و جوش چشمان او ، احساس چربی پوستش در حالی کھ دستش می دھد
.بھ چھره او - آن چیزھا موج عاطفی و اشتیاق در او ایجاد می کرد
او او را بھ سمت ھوندا در جاده رانندگی کرد و پس از آنکھ در پنجره باشد ، تکیھ داد
، پشت فرمان ، او را برای پانزده دقیقھ دیگر در حالی کھ او برنامھ ریزی شده بھ تعویق انداختھ بود
.جناح ، ھر ظرف شام این شب
ھنگامی کھ در آخر او فرار کرد ، او ماشین خود را تماشا کرد تا آن کھ بھ گوشھ تبدیل شد
ناپدید شد ، و ھنگامی کھ او از بین رفت ، او دانست کھ چرا نمی خواست او را رھا کند. او می خواست
در تالش بود تا عزیمت خود را بھ تعویق بیندازد زیرا می ترسید ھرگز او را نبیند
دوباره بعد از اینکھ پیاده شد
او دلیل منطقی برای سرگرم کردن چنین افکار تاریکی نداشت. مطمئناً شخص ناشناس
کھ تینا را آزار می داد ممکن است نیت خشن داشتھ باشد. اما خود تینا در آنجا فکر نکرده است
خطر جدی بود و الیوت تمایل داشت با او موافقت کند. عذاب مخرب
، می خواست کھ او دچار درد و رنج روحی شود ، اما او نمی خواست کھ او بمیرد
.زیرا این کار سرگرمی او را خراب می کند
ترسی کھ الیوت ھنگام عزیمتش احساس کرد ، کامالً خرافی بود. او متقاعد شده بود کھ ، با
با ورود او بھ صحنھ ، بھ او خوشبختی زیادی داده شد ، خیلی سریع ، خیلی زود ، خیلی زود
بھ راحتی. او شک بدی داشت کھ سرنوشت او را برای سقوط سخت دیگری تنظیم می کند. او
.می ترسید تینا ایوانز درست مانند نانسی از او دور شود
.او با تالش ناموفق برای برطرف کردن پیش شرط سخت ، وارد خانھ شد
ک ساعت و نیم را در کتابخانھ خود گذراند و از کتاب ھای حقوقی پیج می گرفت ، و از این طریق جایزه می گرفت
مواردی برای بازدم بدن کھ ھمانطور کھ دادگاه آن را اعالم کرده بود "بود
صرفاً بھ دالیل انسانی ، در غیاب یک نیاز قانونی فشرده ، متفرق شده است
با توجھ بھ بازماندگان خاص آن مرحوم. "الیوت فکر نمی کرد ھارولد کنبک
او ھر مشکلی بھ وجود می آورد ، و او انتظار نداشت کھ قاضی لیستی از موارد قبلی را درخواست کند
برای چیزی بھ ھمان نسبت ساده و بی ضرر بھ عنوان بازگشایی قبر دنی ، اما او
در نظر گرفتھ شده بھ خوبی آماده شده است. در اطالعات ارتش ، کنبک منصفانھ اما ھمیشھ بوده است
خواستار افسر برتر
خود را بھ سمت سال نو سوار کرد S600 در ساعت یک شب الیوت کوپھ نقره ای مرسدس
مھمانی در کوه طلوع آفتاب. آسمان بھ رنگ آبی و شفاف مخروطی بود و آرزو می کرد کھ او داشتھ باشد
چند ساعت طول می کشد تا سسنا بلند شود. این یکی از ھوای مناسب برای پرواز بود
.آن روزھای کریستالی ھنگام قرار گرفتن در باالی زمین باعث می شود کھ او احساس تمیز و آزاد کند
روز یکشنبھ ، ھنگامی کھ بازدم خارج شد ، شاید او تینا را پرواز کند
.برای آریزونا یا بھ لس آنجلس برای روز
- در کوه طلوع آفتاب اکثر خانھ ھای بزرگ و گران قیمت دارای محوطھ سازی طبیعی ھستند
، کھ بھ معنی سنگھا ، سنگھای رنگی و کاکتھای مرتب شده ای بھ جای چمن ، درختچھ ھا
و درختان - در تصدیق اینكھ چنگ انسان در این قسمت از بیابان تازه و جدید بود
شاید تنش در شب نمای الس وگاس از کنار کوه غیرقابل انکار بود
تماشایی ، اما الیوت نتوانستھ است دالیل دیگری را کھ ممکن است کسی داشتھ باشد درک کند
برای انتخاب زندگی در اینجا و نھ در محالت قدیمی تر و سبزتر شھر. داغ
روزھای تابستان ، این دامنھ ھای بی تاب و شنی خدای ناکرده بھ نظر می رسید ، و نخواھد بود
حداقل ده سال دیگر سرسبز و سرسبز ساختھ شده است. در تپھ ھای قھوه ای ، خانھ ھای عظیم
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مانند بناھای بی نظیر یک دین باستانی و مرده رانده شوید. ساکنان طلوع آفتاب
وه می تواند انتظار داشتھ باشد تا گاه و بیگاه و عرشھ و پیش بند استخر خود را بھ طور گاه بھ گاه بھ اشتراک بگذارد
بازدید از عقرب ھا ، تارنتول ھا ، و جغجغھ ھا. در روزھای بادی گرد و غبار بھ اندازه غلیظ بود
مھ ، و آن را پا گربھ کوچک کثیف خود را زیر درھا ، اطراف پنجره ھا ، و از طریق اتاق زیر شیروانی فشار داد
منافذ
مھمانی در یک خانھ بزرگ بھ سبک توسکانی بود ، کھ در نیمھ راه از دامنھ ھا قرار داشت. فن سھ طرفھ
چادر بھ شکل چوبی در پشت چمن پشتی ، بھ یک طرف استخر شصت پا ، با
سمت باز روبروی خانھ. یک ارکستر ھجده قطعھ در قسمت پشتی گلی اجرا شد
ساختار بوم راه راه. تقریبا دویست مھمان در مورد رقص یا آسیاب کردن بودند
.پشت خانھ ، و صد نفر دیگر در بیست اتاق خود مشرف شدند
بسیاری از چھره ھا با الیوت آشنا بودند. نیمی از میھمانان وکیل و آنھا بودند
ھمسران اگرچھ ممکن است یک پاکدام قضایی مخالفت کند ، دادستان و عموم مردم
مدافعان و وکالی دادگستری و وکالی کیفری و مشاوران شرکت در حال اختالط بودند
و با قضاتی کھ قبل از آنھا بیشتر از ھمھ بحث می کردند ، مستی شد
.ھفتھ الس وگاس از سبک قضایی و استانداردھای خاص خود برخوردار بود
بعد از بیست دقیقھ مخلوط کردن دقیق ، الیوت ھارولد کنبک را پیدا کرد. قاضی بود
مردی بلند قد و خوشگل و موھای سفید و موھای سفید. او بھ گرمی استقبال الیوت کرد و آنھا صحبت کردند
.در مورد عالقھ ھای متقابل آنھا: آشپزی ، پرواز ، و قایق سواری رودخانھ
درخواست کمک کند Kennebeck الیوت نمی خواست از شنیدن وکالت در مورد شنیدن یک دوجین وکیل ، از
امروز ھیچ کجای خانھ ای نبود کھ بتوان از آنھا از حریم شخصی اطمینان حاصل کرد. آنھا رفتند
بیرون و قدم زدن در خیابان ، گذشتھ از اتومبیل ھای مھمانی ، کھ وسط حرکت را از آنجا دور می کرد
Rolls-Royces to Range Rovers.
کنبک با عالقھ بھ احساس غیررسمی الیوت در مورد شانس رسیدن گوش فرا داد
گور دنی دوباره افتتاح شد. بھ ھمین دلیل الیوت در مورد شوخی بدخواھان بھ قاضی نگفت
بھ نظر می رسید یک عارضھ غیر ضروری است. او ھنوز ھم معتقد بود کھ روزی واقعیت دنی
مرگ با استفاده از بازدم ، سریعترین و مطمئن ترین راه مقابلھ با آن صورت گرفت
آزار و اذیت برای استخدام یک شرکت درجھ یک از بازرسان خصوصی برای پیگیری این کار بود
مرتکب حال ، بھ نفع قاضی ، و توضیح اینکھ چرا یک نفر بھ طور ناگھانی یک بازدم انجام شد
بھ چنین موضوعی حیاتی تبدیل شوید ، الیوت اضطراب و آشفتگی را کھ تینا داشت ، اغراق کرد
.بھ عنوان یک نتیجھ مستقیم کھ ھرگز بدن فرزندش را ندیده است ، تحمل می شود
-dark ،حال یک چھره پوکر است کھ ھمچنین نگاه مثل پوکر سخت و ساده Kennebeck ھری
و دشوار بود کھ بگوییم آیا او بھ خاطر گرفتاری تینا دلسوزی کرده است یا خیر. ھمانطور کھ او و
کنیب در مورد خیابان پر از آفتاب در کمین است ، اما مشکل خود را برطرف کرد
تقریباً یک دقیقھ سکوت کنید. آخرش گفت: پدر چطوره؟
".من امیدوار بودم کھ شما سؤال نکنید"
."کنبک گفت: "آه
".پدر اعتراض خواھد کرد"
"شما مثبت ھستید؟"
".آره"
"بھ دالیل مذھبی؟"
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کمی قبل از درگذشت پسر ، یک طالق تلخ رخ داد. مایکل ایوانز از سابق خود متنفر است
ھمسر
"آه ، بنابراین او بخاطر اینکھ باعث غم و اندوه او شود ، استرداد را محاصره می کند؟"
".الیوت گفت: "درست است." "ھیچ دلیل دیگری. ھیچ دلیل موجھی
".ھنوز ھم باید خواستھ ھای پدر را در نظر بگیرم"
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تا زمانی کھ ھیچ اعتراض مذھبی وجود نداشتھ باشد ، قانون فقط بھ اجازه نیاز دارد"
.یک پدر و مادر در یک مورد مانند این ، "الیوت گفت
".با این وجود ، من وظیفھ دارم از منافع ھرکسی در این موضوع محافظت کنم"
الیوت گفت: "اگر پدر فرصتی برای اعتراض داشتھ باشد ،" احتماالً ما درگیر می شویم
" .ضرب و شتم نبرد حقوقی. این یک جھنم از بسیاری از زمان دادگاه خواھد شد
"تقویم دادگاه بارگیری شده است کنبک فکرانھ گفت: "من این را دوست ندارم." 
اکنون. ما بھ اندازه کافی قاضی یا پول کافی نداریم. سیستم خزنده و
" .نالھ کرد
الیوت گفت: "و ھنگامی کھ گرد و غبار باالخره حل شد ، مشتری من حق تجدید نظر را کسب می کند
" بدن بھ ھر حال
".شاید"
الیوت گفت: "قطعاً". وی گفت: "شوھرش بھ غیر از کینھ توزی مشغول کار دیگری نبود
انسداد گرایی در روند تالش برای صدمھ زدن بھ ھمسر سابق خود ، او چند روز از این کار را ھدر داد
زمان دادگاه ، و نتیجھ نھایی دقیقاً بھ ھمان شکلی خواھد بود کھ گویی ھرگز بھ او داده نشده است
شانس اعتراض
."کنبک با اخم کمی گفت: "آه
آنھا در انتھای بلوک بعدی متوقف شدند. کنبک با چشمان بستھ و او ایستاد
.چھره بھ آفتاب گرم زمستان تبدیل شده است
".در آخر قاضی گفت: "شما از من می خواھید گوشھ ھا را قطع کنم
نھ واقعاً. بھ سادگی حكم بازدم را بھ درخواست مادر صادر كنید. قانون اجازه می دھد"
".آی تی
".فرض می كنم: "شما شما می خواھید سفارش را فوراً انجام دھید
".فردا صبح در صورت امکان"
".و شما فردا بعد از ظھر دوباره قبر را بازگشایی خواھید کرد"
".شنبھ حداکثر"
".کنبک گفت: "قبل از آنکھ پدر بتواند حکم دیگری را از قاضی دیگری دریافت کند
".اگر ھیچ مشکلی وجود نداشتھ باشد ، ممکن است پدر ھرگز از بازدم مطلع نشود"
"آه"
 می کنند. دادگاه زمان و تالش زیادی را صرفھ جویی می کند. مشتری من از یک چیز عالی صرفھ جویی می شود"
برخورد اضطراب غیر ضروری. و شوھرش وجھی را در ھزینھ ھای وكیل كھ می خواست ، پس انداز می كند
" .فقط در تالش ناامیدانھ ای برای متوقف کردن ما ، دور می شویم
."کنبک گفت: "آه
در سکوت بھ خانھ برگشتند ، جایی کھ مھمانی با صدای بلندتر برگزار می شد
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دقیقھ
، در وسط بلوک ، سرانجام کنبک گفت: "من باید مدتی آن را جویدم
" .الیوت
"چھ مدت؟"
"آه. آیا شما بعد از ظھر اینجا خواھید بود؟"
"من شک دارم. با این ھمھ وکال ، این یک نوع تعطیالت اتوبوس است ، فکر نمی کنید؟"
.رفتن از اینجا بھ خانھ؟" کنبک پرسید"
".آره"
"سپس من با شما تماس می گیرم" آه" او یک رشتھ فرفری از موھای سفید را از پیشانی ھل داد. 
" .این شب در خانھ است
"آیا می توانید حداقل بھ من بگویید کھ چطور تکیھ می کنید؟"
".فکر می کنم "بھ نفع شما
".شما می دانید من حق دارم ، ھری"
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کنبک لبخند زد. "من استدالل شما را شنیده ام ، مشاور. بیایید فعالً این کار را انجام دھیم
" .امروز بعد از اینکھ فرصتی برای فکر کردن در موردش داشتم ، با شما تماس می گیرم
حداقل کنبک درخواست را رد نکرده است. با این وجود ، الیوت انتظار سرعت بیشتری داشت
،و پاسخ رضایت بخش تر او از قاضی درخواست نفع زیادی نمی کرد. بعالوه
این دو نفر واقعاً یک مسیری طوالنی را پشت سر گذاشتند. او می دانست کھ کنبک محتاط است
انسان ، اما معموالً بیش از حد چنین نیست. تردید قاضی در این ماده نسبتاً ساده است
الیوت را عجیب کرد ، اما او چیزی بیشتر گفت. او چاره ای جز صبر کردن نداشت
.تماس کنبک
، با نزدیک شدن بھ خانھ ، آنھا در مورد لذت ھای ماکارونی با نازک سرو می شوند
.سس سبک روغن زیتون ، سیر و ریحان شیرین

• • •

الیوت فقط دو ساعت در مھمانی ماند. وکال خیلی زیاد بودند و نھ
بھ اندازه کافی غیرنظامی برای جالب توجھ کردن ھر جا کھ می رفت ، صحبت ھایی را می شنید
، شکنجھ ھا ، نوشتارھا ، لباسھای کوتاه ، لباس ، لباسھای تبلیغاتی ، حرکات ادامھ ، تجدید نظر ، دادخواست دعوی
و آخرین پناھگاه ھای مالیاتی گفتگوھا مانند صحبتھایی بود کھ وی در آن شرکت داشت
کار ، ھشت یا ده ساعت در روز ، پنج روز در ھفتھ ، و او قصد نداشت تعطیالت را بگذراند
در مورد ھمان چیزھای لعنتی
ساعت چھار بعد از ظھر دوباره در خانھ بود و در آشپزخانھ کار می کرد. قرار بود تینا برسد
قبل از آمدن او کارھای مختلفی برای پایان دادن بھ آنھا داشت ، بنابراین آنھا مجبور نیستند ھزین زیادی را خرج کنند
زمان انجام کار گالی ھمانطور کھ شب گذشتھ انجام داده بودند. ایستاده در سینک ، او را پوست کنده و
یک پیاز کوچک خرد کرده ، شش ساقھ کرفس را تمیز کرده و چندین ھویج باریک را پوست کنده اید. او
تازه یک بطری سرکھ بالزامیک باز کرده بود و چھار اونس داخل یک فنجان اندازه گیری ریختھ بود
وقتی صدای پشت سرش را شنید
در حال چرخاندن ، او مردی عجیب و غریب را از اتاق ناھار خوری وارد آشپزخانھ کرد. آن مرد بود
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در حدود پنج پا ھشت با صورت باریک و ریش بلوند مرتب و مرتب. او لباس پوشید
کت و شلوار آبی تیره ، پیراھن سفید و کراوات آبی ، و او یک کیف پزشک را حمل می کرد. عصبی بود
.چھ جھنمی؟" الیوت گفت"
مرد دوم پشت اولین ظاھر شد. او بسیار قابل توجھ تر از او بود
ھمکار: قد بلند ، لبھ ای خشن ، با دست ھای چرمی بزرگ و بزرگ ، مانند چیزی
فرار کرده بود و در حال آزمایش در تالقی بودند DNA کھ از آزمایشگاه نوترکیب
انسان با خرس در میان وعده ھای تازه فشرده شده ، یک پیراھن آبی ترد ، کراوات الگوی و
یک ژاکت ورزشی خاکستری ، او ممکن است یک ھیتمن حرفھ ای باشد کھ ناراحت شدیداً پیدا نشد
.بخاطر غسل تعمید نوه مافیایی اما بھ نظر نمی رسید او اصالً عصبی باشد
.این چیھ؟" الیوت خواست"
.ھر دو متجاوز در نزدیکی یخچال ، دوازده یا چھارده پا از الیوت متوقف شده اند
.مرد كوچك ، و مرد قد بلند لبخند زد
"چطور وارد اینجا شدی؟"
"مرد قد بلند گفت: "اسلحھ قفل شده است. "باب اینجا
".نشان داد کھ انسان کوچکتر "دارای مرتب ترین ابزار ابزار است. کار را آسان تر می کند
"این چھ جھنمی است؟"
".مرد قد بلند گفت: "استراحت کن
".من اینجا پول زیادی نگھ نمی دارم"
".مرد قد بلند گفت: "نھ ، نھ". "این پول نیست
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باب با توافق سر خود را تکان داد ، اخم کرد ، انگار از اینکھ فکر کند می تواند دلخور شود ، ناراحت شد
.با یک دزد معمولی اشتباه کنید
."مرد قد بلند تکرار کرد: "فقط استراحت کن
".الیوت بھ آنھا اطمینان داد: "شما مرد اشتباھی دارید
".تو یکی ھستی ، درست است"
".باب گفت: "بلھ". "شما یکی ھستید. ھیچ اشتباھی وجود ندارد
گفتگو از کیفیت ناسازگاری مبادالت غیرقانونی بین آلیس برخوردار بود
.Wonderland و نجیب زشت عجایب
الیوت گفت: بطری سرکھ را پایین انداخت و چاقو را برداشت ، گفت: "فاک را از دست بده
".اینجا
."قد بلند گفت: "آرام باش ، آقای استریکر
".باب گفت: "بلھ". "لطفا آرام باش
.الیوت قدمی بھ سمت آنھا برداشت
مرد قد بلند یک تپانچھ مجھز بھ صدا خفھ کن را از زیر شانھ ای کھ در آن بود بیرون کشید
".در زیر ژاکت ورزشی خاکستری خود پنھان شده است. "آسان. فقط تو این کار را خیلی خوب و آسان می کنی
.الیوت در برابر سینک پشتیبان گرفت
."مرد قد بلند گفت: "این بھتر است
".باب گفت: "خیلی بھتر
".چاقو را پایین بیاورید ، و ھمھ ما خوشحال خواھیم شد"
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".باب موافقت کرد: "بیایید این را خوشحال کنیم
"آره ، خوب و خوشحال"
.دیوانھ ھاتور اکنون ھر دقیقھ خواھد بود
".مرد قد بلند گفت: "پایین با چاقو." "بیا ، بیا
.سرانجام الیوت آن را کنار گذاشت
".آن را دور از پیشخوان ، دور از دسترس قرار دھید"
"الیوت ھمانطور کھ بھ او گفتھ شد انجام داد. "شما چھ کسی ھستید؟
".مرد قد بلند بھ او اطمینان داد: "تا زمانی کھ ھمکاری کنید ، صدمھ نخواھید دید
".باب گفت: "بیایید با آن شروع کنیم. وینس
".وینس ، مرد قد بلند گفت: "ما از قسمت صبحانھ در آنجا در گوشھ ای استفاده خواھیم کرد
، باب بھ سمت میز گرد افرا رفت. او کیف پزشک سیاه را پایین آورد ، آن را باز کرد
و ضبط کننده نوار کاست جمع و جور را برداشت. او چیزھای دیگر را از کیف جدا کرد
بیش از حد: طول لولھ الستیکی انعطاف پذیر ، اسفنجمومتر برای کنترل خون
فشار ، دو بطری کوچک مایع بھ رنگ کھربا و یک بستھ یکبار مصرف
.سرنگ ھایپودرمی
، ذھن الیوت لیستی از مواردی را کھ در حال حاضر موسسھ حقوقی وی در حال رسیدگی بود ، طی کرد
.بھ دنبال برقراری ارتباط با این دو متجاوز بود ، اما او نتوانست بھ یکی از اینھا فکر کند
".مرد قد بلند با اسلحھ حرکت کرد. "برو روی میز و بنشین
".نھ تا زمانی کھ شما بھ من بگویید کھ این ھمھ چیز در مورد چیست"
".من دستورات اینجا را می دھم"
".اما من آنھا را نمی گیرم"
".اگر حرکت نکنید سوراخ در شما قرار خواھم داد"
".الیوت با بیان اینکھ آرزو می کند احساس اعتماد بھ نفس داشتھ باشد ، گفت: "نھ ، شما این کار را نمی کنید
".شما چیز دیگری را در ذھن دارید ، و تیراندازی بھ من باعث خراب شدن آن می شود"
".االغ خود را بھ آن جدول منتقل کنید"
".تا زمانی کھ خودتان توضیح ندھید"
.وینس بھ او خیره شد
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.الیوت با چشمان غریبھ آشنا شد و بھ دور نگاه نکرد
".سرانجام وینس گفت: "منطقی باشید. ما فقط باید از شما سؤاالتی بپرسیم
مصمم است کھ اجازه ندھد آنھا را ببینند کھ او وحشت کرده است ، آگاه است کھ ھر نشانھ ای از ترس دارد
بھ عنوان اثبات ضعف ، الیوت گفت: "خوب ، شما یک جھنم از رویکرد عجیب و غریب دارید
" .برای کسی کھ فقط یک نظرسنجی در افکار عمومی انجام می دھد
".حرکت"
"سوزن ھایپودرمی برای چیست؟"
".حرکت"
"آنھا برای چھ کاری ھستند؟"
".وینس آھی کشید. "ما باید مطمئن باشیم کھ شما حقیقت را بھ ما می گویید
".باب گفت: "تمام حقیقت
.مواد مخدر؟" الیوت پرسید"
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".باب گفت: "آنھا مؤثر و قابل اعتماد ھستند
".و ھنگامی کھ شما بھ پایان رسید ، من مغز قوام ژلھ انگور را خواھم داشت"
.باب گفت: "نھ ، نھ". "این داروھا صدمات جسمی و روانی پایدار نخواھند داشت
.چھ نوع سؤالی؟" الیوت پرسید"
".وینس گفت: "من صبر و شکیبایی خود را با شما از دست می دھم
.الیوت بھ او اطمینان داد: "این دو طرفھ است
".حرکت"
الیوت یک اینچ حرکت نکرد. وی از نگاه کردن بھ پوزه تپانچھ خودداری كرد. او آنھا را می خواست
.فکر کند کھ اسلحھ ھا او را نمی ترساند. در داخل ، او مانند یک چنگال تنظیم لرزید
"!ای پسر عوضی ، حرکت کن"
"چھ نوع سؤالی را می خواھید از من بپرسید؟"
.مرد بزرگ جنجال کشید
باب گفت ، "بھ خاطر مسیح ، وینس ، بھ او بگویید. او بھ ھر حال سواالت را می شنود
" .وقتی باالخره نشست. بیایید این کار را با ھم تقسیم کنیم و تقسیم کنیم
وینس چانھ بلوک بتونی خود را با بیل دست خود خراشیده و سپس بھ داخل آن رسید
.ژاکت او از جیب داخلی چند برگ کاغذ تایپ تاشو برداشت
.اسلحھ موج زد ، اما بھ اندازه کافی دور از موقعیت قرار نگرفت تا بھ الیوت فرصتی بدھد
".وینس با تکان دادن تاشو گفت: "من قرار است ھر سؤالی را در این لیست از شما بپرسم
مقالھ در الیوت. "خیلی ، سی یا چھل سؤال در کل است ، اما اگر شما طول نکشید
" .فقط در آنجا بنشینید و ھمکاری کنید
.سوال در مورد چھ؟" الیوت اصرار داشت"
"کریستینا ایوانز"
"تینا ایوانز؟ در مورد این آخرین چیزی بود کھ الیوت انتظار داشت. او گنگ بود. 
" او؟
".من می دانم کھ چرا او می خواھد قبر پسر کوچکش بازگشایی شود"
"الیوت با تعجب بھ او خیره شد. "چگونھ می دانید در مورد آن؟
".وینس گفت: "ھرگز مھم نیست
".باب گفت: "بلھ". "ھرگز توجھ نکنید کھ چگونھ می دانیم. نکتھ مھم این است کھ ما می دانیم
"آیا شما حرامزاده ھایی ھستید کھ بھ تینا آزار داده اید؟"
"متعجب؟"
"آیا شما کسانی ھستید کھ پیام ھای او را ارسال می کنید؟"
.چھ پیامھایی؟" باب پرسید"
"آیا شما ھستید کھ اتاق پسر را خراب کردید؟"
".چی میگی تو؟" وینس پرسید. "ما چیزی در این مورد نشنیده ایم"
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.کسی در مورد بچھ پیام می دھد؟" باب پرسید"
بھ نظر می رسد کھ آنھا واقعاً از این خبر غافلگیر شده اند ، و الیوت کامالً مطمئن بود کھ آنھا
کسانی نبودند کھ سعی در ترساندن تینا داشتند. عالوه بر این ، ھر چند کھ ھر دو مورد حملھ قرار گرفتند
بھ نظر می رسید کھ او بھ اندازه کمی تند و زننده ، صرفاً کالھبردار یا روانپزشکی ھای مرزی نیست
کھ با ترساندن زنان بی دفاع ، لگد ھای خود را گرفتند. آنھا نگاه می کردند و مانند آن رفتار می کردند
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مردان سازمان ، حتی اگر یک فرد بزرگ بھ اندازه کافی خشن در لبھ ھا بود تا بتواند از آن عبور کند
اراذل و اوباش مشترک یک تپانچھ مجھز بھ صدا خاموش ، اسلحھ قفل شده ، سرمھای حقیقت - آنھا
دستگاه نشان می دھد کھ این بچھ ھا بخشی از یک لباس پیشرفتھ و قابل توجھ بودند
منابع
.در مورد پیام ھایی کھ او دریافت کرده چیست؟" وینس پرسید ، ھنوز ھم از نزدیک الیوت را تماشا می کند"
".الیوت گفت: "من حدس می زنم این فقط یک سؤال دیگر است کھ شما نمی خواھید برای آن پاسخی بگیرید
.وینس با سرد گفت: "ما جوابش را می گیریم
".باب موافقت كرد: "ما ھمھ جوابھا را می گیریم
وینس گفت: "مشاور ، آیا می خواھید روی میز بروید و االغ خود را بنشینید
پایین است ، یا من مجبورم از این بابت بھ شما انگیزه بدھم؟ "او با تپانچھ خود را نشان داد
.از نو
"تنھا راھی کھ می توانستید داشتھ باشید" کنبک!" الیوت گفت ، با یک بینش ناگھانی مبھوت شد. 
" .اگر کنبک بھ شما گفتھ باشد ، خیلی سریع در مورد بازدم اطالع پیدا می کنید
.این دو مرد بھ یکدیگر نگاه می کردند. آنھا از شنیدن نام قاضی ناراضی بودند
.کھ؟" وینس پرسید ، اما خیلی دیر شده بود تا چھره آشکار را کھ آنھا رد و بدل کرده بودند بپوشانند"
الیوت گفت: "بھ ھمین دلیل او مرا متوقف کرد." "او می خواست بھ شما وقت بدھد تا بھ من برسید. چرا؟
جھنم باید بھ کنبک اھمیت دھد کھ آیا قبر دنی باز می شود یا نھ؟ چرا باید
" شما مھم است؟ تو چھ جھنمیی مردم؟
فرار اورسین از جزیره دکتر مورو دیگر بی تاب بود. او
"گوش کن ، شما احمق احمق ، من دیگر شما را طنز نخواھم کرد. من نمیخوام عصبانی بود. 
بھ سؤاالت دیگر پاسخ دھید ، اما اگر حرکت نکنم می خواھم یک گلولھ را در گلدان خود قرار دھم
" .روی میز و نشستن
الیوت وانمود کرد کھ تھدید را نشنیده است. تپانچھ ھنوز او را ترساند ، اما او بود
حاال بھ چیز دیگری فکر کنید کھ او را بیش از اسلحھ ترساند. لرز از
پایھ ستون فقرات او ، از پشت ، بھ عنوان متوجھ شد کھ حضور این مردان چیست
.در مورد حادثھ ای کھ دنی را کشتھ بود
چیزی در مورد مرگ دنی وجود دارد. چیزی عجیب در مورد نحوه ھمھ اینھا"
پیشاھنگان درگذشت. حقیقت آن چیزی نیست مثل نسخھ ای کھ بھ ھمھ گفتھ شده است. اتوبوس
" تصادف . . . این دروغ است ، اینطور نیست؟
.ھیچ کس بھ او پاسخ نداد
الیوت گفت: "حقیقت بسیار بدتر است." "چیزی بسیار وحشتناک است کھ برخی از افراد قدرتمند
می خواھم آن را ھجوم آورم کنبک . . یک بار عامل ، ھمیشھ یک عامل کدام مجموعھ نامھ ھا انجام می دھند
.نیست. آنھا ھمھ این روزھا پیچک ، تحصیل کرده اند FBI شما بچھ ھا کار می کنید؟
ً نیست؛ ھیچ نظم و انضباط نظامی وجود ندارد CID برای سیا ھم ھمینطور شما خیلی خام ھستید مطمئنا
در مورد شما بگذار حدس بزنم. شما برای مجموعھ ای از نامھ ھایی کار می کنید کھ عموم حتی حتی نشنیده اید
" .در مورد ھنوز چیزی مخفی و کثیف
"لعنتی آن، گفت: من شما شد صورت وینس مانند تختھ ھای ھرزنامھ بر روی کباب داغ تیره شد. 
" .از این پس بھ سؤاالت پاسخ خواھم داد
ت گفت: "آرامش کنید." "من بازی شما را انجام داده ام. من وقتی در ارتش اطالعات داشتم در گذشتھ بودم. من ھستم
دقیقاً یک فرد خارجی نیست. من می دانم کھ چگونھ کار می کند - قوانین ، حرکات. شما الزم نیست کھ باشید
" .خیلی سخت با من باز کن. بھ من استراحت بده و من بھ شما استراحت می دھم
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بدیھی است کھ ضربھ قریب بھ اتفاق وینس را حس کرده و می دانید کھ این بھ آنھا کمک نمی کند
باب بھ سرعت گفت: "گوش کن ، استریکر ، ما نمی توانیم بیشتر جواب دھیم
سواالت شما زیرا ما نمی دانیم بلھ ، ما برای یک آژانس دولتی کار می کنیم. بلھ آن است
یکی کھ شما ھرگز نشنیده اید و احتماالً ھرگز چنین نخواھید کرد. اما ما نمی دانیم چرا این دنی
بچھ اوانز بسیار مھم است. ما جزئیات آن را نگفتیم ، حتی نیمی از آنھا. و
ما نمی خواھیم ھمھ اینھا را بشناسیم. شما می فھمید کھ چھ می گویم - کمتر مرد
می داند ، کمتر می توان او را بعدا میخ زد. مسیح ، ما عکس ھای بزرگی در این لباس نیستیم. بود
بھ شدت استخدام شده اید آنھا فقط بھ ما می گویند تا آنجا کھ ما باید بدانیم. بنابراین شما آن را خنک خواھید کرد؟
فقط اینجا بیایید ، بنشینید ، بگذارید من بھ شما تزریق کنم ، چند جواب بھ ما بدھید ، و ھمھ ما می توانیم
" .با زندگی ما ادامھ دھید ما فقط نمی توانیم برای ھمیشھ در اینجا بایستیم
اگر در حال کار برای یک سازمان اطالعاتی دولتی ھستید ، پس بروید و برگردید"
" .الیوت گفت: "با اسناد قانونی ،" حكم جستجوی و احضار نامھ ھا را بھ من نشان دھید
".وینس بھ سختی گفت: "شما بھتر از این می دانید
"بنابراین چگونھ یک آژانس کھ می تواند باب گفت: "آژانس کاری کھ برای آن کار می کنیم رسما وجود ندارد." 
" .آیا وجود ندارد بھ دادگاه احضار شوید؟ جدی بگیرید ، آقای استریکر
اگر دارو را تحویل بگیرم ، بعد از اینکھ پاسخ ھای خود را گرفتم ، برای من چھ می شود؟" الیوت"
پرسید
."وینس گفت: "ھیچ چیز
".باب گفت: "ھیچ چیز
"چگونھ می توانم مطمئن باشم؟"
در این نشانھ تسلیم قریب الوقوع ، مرد قد بلند استراحت کرد ، اگرچھ او
، ھنوز چھره پر از عصبانیت برافروختھ شد. "من بھ شما گفتم. وقتی بھ آنچھ می خواھیم ، رسیدیم
ما ترک خواھیم کرد فقط باید دقیقاً دریابیم کھ چرا زن ایوانز قبر را می خواھد
بازگشایی شد ما باید بدانیم کھ آیا کسی بھ او رأی داده است یا خیر. اگر کسی دارد ، پس ما باید
االغ خود را بھ درھای انبار بست. اما ما ھیچ کاری در برابر شما نداریم. نھ شخصاً ، تو
" .می دانم پس از فھمیدن آنچھ می خواھیم بدانیم ، می رویم
.و اجازه بدھید من بھ پلیس بروم؟" الیوت پرسید"
وینس با تکبر گفت: "پلیس ما را نمی ترساند." "جھنم ، شما نمی توانید بھ آنھا بگویید کھ ما کی ھستیم
بودند و یا از کجا می توانستند بھ دنبال ما بگردند. آنھا بھ جایی نمی رسند. ھیچ کجا. زیپ
.و اگر آنھا انجام انتخاب کنید تا دنبالھ ما بھ نحوی، ما می تواند فشار بر آنھا را بھ رھا کردن آن سریع است
این تجارت ملی امنیت است ، بزرگترین ، بزرگترین زمان بزرگ. دولت است
" .اگر بخواھد مجاز است قوانین را خم کند. پس از ھمھ ، آنھا را می سازد
".الیوت گفت: "این دقیقاً راھی نیست کھ آنھا سیستم را در دانشکده حقوق توضیح دادند
".باب گفت: "آره ، خوب ، این برج برج عاج است
".وینس گفت: "درست است." "و این زندگی واقعی است. حاال مانند یک پسر خوب روی میز بنشینید
."باب گفت: "خواھش می کنم آقای استریکر
"نھ"
، وقتی جواب آنھا را می گرفتند ، او را می کشیدند. اگر آنھا قصد داشتند بھ او اجازه دھند زندگی کند
آنھا نمی توانستند از اسامی واقعی خود در مقابل او استفاده کنند. و آنھا ھدر نمی رفتند
.خیلی وقت او را برای ھمکاری متقاعد می کند. آنھا بدون تردید از زور استفاده می کردند
آنھا می خواستند بدون خشونت ھمکاری ھای او را بدست آورند زیرا تمایلی بھ این کار ندارند
.او را عالمت بزنید؛ قصد آنھا این بود کھ بھ نظر می رسد مرگ وی یک حادثھ یا یک خودکشی باشد
سناریو * واضح بود. احتماالً خودکشی است. در حالی کھ او ھنوز تحت تأثیر بود
، این دارو ممکن است بتواند بھ او یک یادداشت خودکشی بنویسد و آن را با خوانا امضا کند
اسکریپت قابل شناسایی سپس او را بھ گاراژ می رسانند و در كوچك خود بھ او سوق می دھند
مرسدس ، کمربند ایمنی را بھ طور محکم در اطراف خود قرار دھید و موتور را بدون باز کردن موتور شروع کنید
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درب گاراژ او برای جابجایی بیش از حد بھ مواد مخدر می شود و مونوکسید کربن نیز این کار را انجام می داد
ی مانده. در یک یا دو روز کسی او را در آنجا پیدا می کند ، چھره اش بھ رنگ آبی-خاکستری-خاکستری ، چھره اش
زبان تیره و شلختھ است ، چشمانش در حالی کھ بھ درون خیره شده بود ، در جیب ھایشان پرت شد
شیشھ جلو مانند کھ در حال رانندگی بھ جھنم است. اگر ھیچ عالمتی غیرمعمول روی بدن او نبود ، نھ
پلیس می تواند صدمات ناسازگار با تعیین كننده از خودكشی باشد
سریع راضی شد بار دیگر گفت: "نھ" بار دیگر بلندتر شد. "اگر حرامزاده ھا می خواھید من بنشینم
" .پایین در آن جدول ، شما باید مرا بھ آنجا بکشید
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TINA ResolutelY MESS را در اتاق دنی پاک کرد و او را بست
.وسایل او قصد داشت ھمھ چیز را بھ صنایع گودیل اھدا کند
چندین بار او در آستانھ اشك بود بھ ھنگام دیدن یك چیز یا یك چیز دیگر آزاد شد
سیل خاطرات. با این حال ، او دندان ھای خود را ریز کرد و تمایل بھ ترک این کار را مھار کرد
.اتاق با کار ناقص
کارھای زیادی انجام نشده است: محتویات سھ کارتن در قسمت عمق
کمد باید مرتب شود. او سعی کرد یکی از آنھا را بلند کند ، اما خیلی سنگین بود. او آن را کشید
داخل اتاق خواب ، در سراسر فرش ، بھ درون آفتاب ھای خورشید بعد از ظھر مایل بھ قرمز مایل بھ قرمز
.از طریق درختان پناھگاه در خارج و سپس از طریق پنجره گرد و غبار فیلتر می شود
وقتی کارتن را باز کرد ، دید کھ شامل بخشی از مجموعھ دنی است
.کتاب ھای طنز و رمان ھای گرافیکی. آنھا بیشتر طنزھای ترسناک بودند
او ھرگز نتوانستھ است این خط مرض در او را بفھمد. فیلم ھای ھیوال وحشت
کمیک رمان ھای خون آشام. داستان ھای ترسناک از ھر نوع ، در ھر رسانھ. در ابتدا او
برای او کامالً سالم بھ نظر نمی رسید ، اما او داشت makabre جذابیت رو بھ رشد با
ھرگز آزادی او را دنبال نکرد. بیشتر دوستان وی عالقھ مشتاق او را بھ اشتراک گذاشتھ بودند
در ارواح و ارواح؛ عالوه بر این ، گروتسک تنھا عالقھ او نبود ، بنابراین او داشت
.تصمیم گرفت نگران آن نباشید
در کارتن دو پشتھ از کتابھای طنز بود و دو موضوع در مورد اسپرت برتر
پوشش ھای وحشتناک و پر رنگ. در اولین ، یک کالسکھ سیاه ، کھ توسط چھار اسب سیاه کشیده شده است
با چشمان خیره کننده بد ، در امتداد یک بزرگراه شبانھ ، زیر یک ماه جادوگری ، و یک
مرد بی سر دست حاشیھ ھا را نگھ داشت و اسب ھای عصبانی را بھ جلو ترغیب کرد. خون روشن جاری شد
از لک لک شده گردن مربی و لختھ ھای ژالتینی خون بھ او چسبیده است
پیراھن سفید و سفید. سر خنده دار او روی صندلی راننده در كنار او ایستاد و پوزخند زد
شیطانی ، پر از زندگی بدخواھانھ ، حتی اگر بھ طرز وحشیانھ ای از او جدا شده بود
بدن
تینا گریم زد. اگر این چیزی بود کھ دنی قبل از رفتن بھ رختخواب در شب خوانده بود ، حال او چگونھ بود
توانستھ خیلی خوب بخوابی؟ او ھمیشھ یک خواب عمیق و بی تحرک بوده و ھرگز از این مسئلھ رنج نمی برد
.خوابھای بد
او یک کارتن دیگر را از کمد بیرون کشید. بھ اندازه اول سنگین بود و او فھمید
.این کتاب ھای کمیک بیشتر بود ، اما او آن را باز کرد تا مطمئن شود
.او از شوک گاز گرفت
.از داخل جعبھ بھ او خیره شده بود. از روی جلد یک رمان گرافیکی. بھ او
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مرد ھمھ لباس سیاه پوشیده بود. ھمان چھره بیشتر گوشت ھای جمجمھ و پژمرده است. برجستھ
.سوکت ھای استخوانی ، و چشمان تیره و غیر انسانی ناشایست ، از نفرت شدید خیره می شوند
، خوشھ جلبک ھا در گوشھ ی او ، گوشھ ی یک چشم ، می لرزد. فاسد
نازک دندان زرد. در ھر جزئیات دافعھ ، او دقیقاً مانند موجودی شرور بود
.کھ کابوسھایش را بھ صدا درآورد
او چطور می توانست فقط شب گذشتھ در مورد این موجود مخوف خواب ببیند و سپس آن را پیدا کند
امروز منتظر او ھستم ، امروز فقط چند ساعت بعد؟
.او از جعبھ مقوا عقب رفت
.بھ نظر می رسید کھ چشمھای سوزناک و مضراب چھره ھیوال در نقاشی ، او را دنبال می کند
وقتی دنی برای اولین بار آورده بود ، او باید این تصویر جلد پرده را دیده باشد
مجلھ بھ خانھ. حافظھ آن در ناخودآگاه او ثابت می شد ، تا حدی
.سرانجام او آن را در کابوسھایش گنجاند
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.بھ نظر می رسید این تنھا توضیح منطقی است
.اما او می دانست کھ این درست نیست
او قبالً این نقاشی را ندیده بود. وقتی دنی برای اولین بار جمع آوری وحشت را آغاز کرده بود
کمیک با کمک ھزینھ خود ، او از نزدیک آن کتابھا را بررسی کرده بود تا تصمیم بگیرد یا خیر
نھ آنھا برای او مضر بودند. اما بعد از اینکھ ذھنش را جزم کرد بھ او اجازه خواندن چنین مواردی را داد
.چیزھای دیگر ، او ھرگز بعد از آن حتی بھ خریدھای خود نگاه نکرد
.با این حال او در مورد مرد سیاه و سفید خواب دیده بود
.و اینجا بود پوزخندی بھ او زد
کنجکاوی درباره داستانی کھ از آن تصویر گرفتھ شده است ، تینا قدم بھ قدم گذاشت
جعبھ دوباره برای ربودن رمان گرافیکی. ضخیم تر از کتاب طنز بود و روی آن چاپ می شد
کاغذ نرم
.در حالی کھ انگشتانش پوشش براق را لمس می کرد ، زنگ ای زنگ زد
.لبخند زد و گاز گرفت
.زنگ دوباره زنگ خورد و فھمید کھ کسی در ورودی است
.با لرزیدن قلب ، او بھ سمت پیشو رفت
از طریق لنزھای چشم ماھی کھ در آن بود ، مردی جوان و تمیز را دید کھ دارای کاله آبی است
.با یک نماد ناشناختھ روی آن لبخند می زد و منتظر بود تا تصدیق شود
"در را باز نکرد. "چھ چیزی می خواھید؟
".تعمیرات شرکت گاز. ما باید خطوط خود را بررسی کنیم کھ آنھا بھ خانھ شما وارد می شوند"
"تینا اخم کرد. "در روز سال نو؟
این تعمیرکار از طریق درھای بستھ گفت: "خدمھ اضطراری". "ما در حال تحقیق در مورد
" .نشت گاز احتمالی در محلھ
.او تردید کرد ، اما پس از آن بدون باز کردن زنجیره امنیتی سنگین ، در را باز کرد
"او او را از طریق شکاف باریک مورد مطالعھ قرار داد. "نشت گاز؟
او با اطمینان خاطر لبخند زد. "احتماالً ھیچ خطری نیست. ما برخی از فشارھا را از دست داده ایم
خطوط ما ، و ما در تالش ھستیم تا علت آن را پیدا کنیم. ھیچ دلیلی برای تخلیھ مردم و وحشت نیست
یا ھر چیز دیگری اما ما در حال تالش برای بررسی ھر خانھ ھستیم. آیا اجاق گاز دارید
" آشپزخانھ؟
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"شماره برق"
"سیستم گرمایش چیست؟"
".بلھ. یک کوره بنزینی وجود دارد"
، بلھ. من فکر می کنم ھمھ خانھ ھای این منطقھ دارای کوره ھای گازی ھستند. من بھتر است بھ آن نگاه کنم"
" .اتصاالت ، خوراک ورودی ، ھمھ موارد را بررسی کنید
او او را با دقت نگاه کرد. او لباس شخصی شرکت بنزین پوشیده بود ، و او بود
.حمل یک کیت ابزار بزرگ با نشان شرکت گاز بر روی آن
"او گفت ، "آیا می توانم برخی از شناسایی ھا را ببینم؟
مطمئن." وی از جیب پیراھن خود کارت شناسایی چند الیھ را با شرکت گاز خارج کرد"
.مھر ، تصویر ، نام او ، و آمار بدنی وی
تینا احساس کمی احمقانھ ، مانند پیرزنی کھ بھ راحتی جادو می کند ، گفت: "متاسفم
"-کھ شما بھ من بھ عنوان یک فرد خطرناک یا ھر چیز دیگری اعتصاب می کنید. من فقط
، سالم ، اشکالی ندارد. عذرخواھی نکنید. شما درست کار کردید ، برای شناسھ درخواست کردید. این روزھا"
اگر بدون اینکھ دقیقاً بدانید چھ کسی در آن طرف است ، دیوانھ می شوید
".آی تی
او بھ اندازه کافی بلند درب را بست تا از زنجیره امنیتی خاموش شود. سپس دوباره آن را باز کرد
".و عقب عقب رفت "بفرمایید تو، بیا تو
" کوره کجاست؟ در گاراژ؟
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".معدود خانھ وگاس زیرزمین داشت. "بلھ. گاراژ
".اگر می خواھید ، من فقط می توانم از طریق درب گاراژ وارد شوم"
".نھ. این درست است. بیا"
.او از آستانھ عبور کرد
.در را بست و قفل کرد
".مکان خوب شما اینجا"
".متشکرم"
.دنج. حس خوب رنگ. ھمھ این تن ھای زمین. من آن را دوست دارم. این کمی شبیھ خانھ ما است"
" .ھمسرم احساس خوبی از رنگ دارد
".تینا گفت: "این آرامش دارد
".این طور نیست؟ خیلی خوب و طبیعی است"
".وی گفت: "این گاراژ از این طریق است
او او را پشت آشپزخانھ ، داخل سالن کوتاه ، داخل اتاق لباسشویی و از آنجا دنبال کرد
.داخل گاراژ
تینا چراغ را روشن کرد. تاریکی برطرف شد ، اما سایھ ھا در امتداد آن باقی مانده اند
دیوارھا و گوشھ ھا
.گاراژ کمی پر پیچ و خم بود ، اما تینا قادر بھ تشخیص بوی بنزین نبود
."او گفت: "بو نیست کھ مشکلی در اینجا وجود داشتھ باشد
شما احتماالً درست است. اما شما ھرگز نمی توانید بگویید. این می تواند یک شکست زیرزمینی برای شما باشد"
ویژگی. ممکن است بنزین در زیر تختھ بتونی نشت کند و در آنجا نیز در پایین ساختمان ایجاد شود
ین صورت این امکان وجود دارد کھ شما آن را فوراً تشخیص ندھید ، اما ھنوز ھم می توانید در باالی صفحھ بنشینید
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یک بمب
".چھ فکر زیبایی است"
".زندگی را جالب می کند"
".این یک چیز خوب است کھ شما در بخش روابط عمومی شرکت گاز کار نمی کنید"
"نگران نباشید. اگر واقعاً معتقدم حتی کوچکترین احتمال وجود داشت او خندید. 
" آیا می خواھم اینجا خیلی شاد باشم؟
".فکر نکنم"
".می توانید روی آن شرط بندی کنید. واقعاً نگران نباشید. این فقط یک بررسی معمول است"
او بھ کوره رفت ، کیت ابزار سنگین خود را روی زمین گذاشت و شکار کرد. او
یک صفحھ لوال باز کرد و جلوی کار کوره را گرفت. حلقھ ای از شعلھ درخشان و ضربان دار
.در آنجا قابل رویت بود ، و صورتش را در یک چراغ آبی روشن و خشن غرق کرد
.خوب؟" او گفت"
".نگاھش کرد. "این ممکن است بھ من پانزده یا بیست دقیقھ طول بکشد
".اوه. من فکر کردم این فقط یک چیز ساده است"
".بھتر است در چنین شرایطی کامالً دقیق باشید"
".بھ ھر معنی ، کامل باشید"
سالم ، اگر کاری برای انجام دادن داشتھ باشید ، احساس راحتی کنید کھ با آن پیش بروید. من نیازی بھ این کار ندارم"
".ھر چیزی
تینا بھ رمان گرافیکی با مرد بھ رنگ سیاه روی جلد خود فکر کرد. او کنجکاو بود
در مورد داستانی کھ از آن موجود قدم گذاشتھ بود ، زیرا او احساس عجیب و غریب داشت
کھ بھ نوعی ، شبیھ بھ داستان مرگ دنی است. این یک عجیب بود
.مفھوم ، و او نمی دانست کھ از کجا آمده است ، اما او نمی تواند آن را برطرف کند
"او گفت ، "خوب ، من اتاق را تمیز می کردم. اگر مطمئن ھستید
".او گفت: "اوه ، مطمئناً." "جلو بروید. اجازه ندھید کارھای خانھ شما را قطع کنم
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او او را در آنجا در گاراژ سایھ ای ، چھره اش کھ با تابش نور آبی تابناک ، رنگ شده بود ، رھا کرد
.چشم ھا با بازتاب ھای دوقلوی از آتش می درخشد
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رد شد بھ دور از سینک بھ میز صبحانھ منتقل شود ELLIOT ھنگامی کھ
در گوشھ دور آشپزخانھ بزرگ ، باب ، کوچکتر از این دو مرد ، درنگ کرد
.با اکراه قدمی بھ سمت او برداشت
".وینس گفت: "صبر کن
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الیوتباب متوقف شد ، بدیھی است کھ از این کھ ھمدستان ھولناک خود قصد دارد با آن کنار بیاید ، راحت شد
وینس توصیھ کرد: "راه من را نگیرید." او صفحات سواالت تحریر را در آن پیچید
".جیب کتش "اجازه دھید من با این حرامزاده رفتار کنم
.باب بھ پشت میز عقب نشست و الیوت توجھ خود را بھ مزاحم بزرگتر روی آورد
"شما واقعاً فکر می کنید وینس تپانچھ را در دست راست خود نگھ داشت و با سمت چپ مشت بھ او مشت زد. 
می خواھی با من درنگ کنی ، مرد کوچولو؟ جھنم ، مشت من تقریباً بھ اندازه سر شما است. شما
" می دانید کھ این مشت وقتی بھ آن برخورد می کند چھ حسی دارد ، مرد کوچولو؟
الیوت ایده خوبی داشت کھ چھ احساسی دارد و زیر او عرق می کرد
بازوھا و در كوچك پشت او ، اما او حركت نكرد ، و او بھ آن پاسخ نداد
طعنھ غریبھ
"بنابراین متوقف شود ور خواھد شد کھ مانند یک قطار باری کھ مستقیم از درون شما حرکت می کند احساس کند." 
خیلی لجوج بودن
آنھا برای جلوگیری از استفاده از خشونت بھ مسافت ھای زیادی می رفتند کھ این امر الیوت را تأیید کرد
ظن اینکھ آنھا می خواستند او را بدون عالمت رھا کنیم ، تا بعداً بدن وی خیر
.بریدگی یا کبودی ناسازگار با خودکشی
، مرد خرس-کھ-می شود-یک-مرد بھ سمت او متالشی شد. "شما می خواھید نظر خود را تغییر دھید
" تعاونی باشید؟
.الیوت زمین خود را نگھ داشت
وینس گفت: "یک مشت خوب در شکم ، و شما می توانید روده ھای خود را بھ بیرون فشار دھید
".کفش
یک قدم دیگر
گفت: "و ھنگامی کھ کار خود را بھ بیرون کشیدید و روده ھای خود را بیرون کشیدید ،" من قصد دارم شما را بگیرم
" .توپ ھای خود را بکشید و شما را بھ سمت میز بکشید
یک قدم دیگر
.سپس مرد بزرگ متوقف شد
.آنھا فقط یک بازو از ھم فاصلھ داشتند
الیوت نگاھی بھ باب ، کھ ھنوز در کنار میز صبحانھ ایستاده بود ، بستھ سرنگ بود
در دستش
".وینس گفت: "آخرین فرصت برای انجام این کار آسان است
در یک حرکت صاعقھ سریع و صاعقھ ، الیوت جام اندازه گیری را کھ در آن بود ، گرفت
دقایقی پیش چھار اونس سرکھ ریختھ بود و او محتویات آنرا ریخت
صورت وینس. مرد بزرگ در کمال تعجب و درد گریھ کرد ، موقتی کور شد. الیوت
لیوان اندازه گیری را کنار گذاشت و اسلحھ را بھ دست گرفت ، اما وینس با عکس العمل یک شوت را فشرد
آن چھره الیوت را نسیم کرد و پنجره پشت سینک را شکست. الیوت اردک زد
پانچ خانھ ای وحشی ، راه پلھ نزدیک ، ھمچنان بھ تپانچھ ای کھ آن مرد دیگر بود نگھ داشتھ شده است
تسلیم نمی شد او یک بازو را بھ اطراف چرخاند و آرنج خم شده خود را بھ سمت وینس کوبید
گلو. سر بزرگ مرد بھ عقب برگشت و الیوت سیب در معرض آدم را خرد کرد
با تیغھ صاف دستش. او زانوی خود را بھ خنجر و پاره شدن طرف مقابلش زد
اسلحھ از دست خرس پنجھ بیرون می آمد زیرا انگشتان چنگال خستھ می شدند. وینس خم شد
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، جلو ، عقب افتاد و الیوت لبھ ی اسلحھ را بھ طرف سر خود كوبید
با صدایی مثل سنگ مالقات سنگ
.عقب عقب رفت
وینس بھ زانو دراز کشید ، سپس روی صورتش. او در آنجا ماند و زبان را بوسیدن کف زمین
کاشی
.کل نبرد کمتر از ده ثانیھ طول کشید
این مرد بزرگ غافلگیر شده بود ، یقین داشت کھ مزیت شش اینچی قد و قدش
.ھشتاد پوند اضافی از عضلھ او را بی نظیر کرد. او اشتباه کرده بود
.الیوت با اشاره بھ تپانچھ مصادره ، بھ سمت متجاوز دیگر چرخید
باب قبالً از آشپزخانھ خارج شده بود ، در اتاق ناھار خوری ، بھ سمت جلوی در حال دویدن
خانھ بدیھی است کھ او اسلحھ حمل نمی کرد ، و از سرعت و سھولت تحت تأثیر قرار می گرفت
.کھ با او شریک زندگی خود را از عمل گرفتھ شده بود
الیوت بھ دنبال او رفت اما توسط صندلیھای اتاق ناھار خوری کھ مرد فراری آھستھ شده بود ، کند شد
در پی او واژگون شده بود. در اتاق نشیمن ، مبلمان دیگر بھم خورد ، و
.کتابھا روی زمین پخش شده بودند. مسیر حرکت بھ سمت ورودی ورودی یک مسیر مانع بود
با رسیدن الیوت بھ درب جلو و با عجلھ از خانھ بیرون رفتیم ، باب کار را اجرا کرد
، طول جاده و عبور از خیابان. او در حال صعود بھ رنگ سبز تیره بود
الیوت بھ موقع وارد خیابان شد تا الستیک را تماشا کند .Chevy سدان بدون مارک
.فشار ، غرش موتور
.او نمی تواند شماره مجوز را بدست آورد. بشقابھا با گل آغشتھ شده بودند
.او با عجلھ بھ خانھ بازگشت
مرد در آشپزخانھ ھنوز بیھوش بود و احتماالً برای ھمین راه باقی می ماند
.ده یا پانزده دقیقھ دیگر. الیوت نبض خود را چک کرد و یکی از پلکھایش را عقب کشید
وینس زنده می ماند ، اگرچھ ممکن است نیاز بھ بستری شدن در بیمارستان داشتھ باشد ، و قادر نخواھد بود
.روزھای آینده بدون درد بلعیده می شود
، الیوت از جیب اراذل و اوباش عبور کرد. او یک تغییر کوچک ، یک شانھ ، یک کیف پول
و برگھ کاغذھایی کھ روی آن سؤاالتی کھ الیوت انتظار داشت ، تایپ شده بودند
.پاسخ دادن
.صفحات را جمع کرد و آنھا را درون جیب لگن خود پر کرد
کیف پول وینس حاوی نود و دو دالر ، بدون کارت اعتباری ، گواھینامھ رانندگی ، خیر
ً .نیست. مردان دفتری دارای گواھینامھ ھای مناسب بودند FBI شناسایی از ھر نوع. قطعا
سیا ھم نیست. مأمورین سیا با داشتن شناسھ بارگیری شده اند ، حتی اگر بھ اسم مستقل باشد. مانند
از آنجا کھ الیوت نگران بود ، نبود شناسنامھ شرورانھ تر از مجموعھ بود
اوراق بھادار کاذب بھ نظر می رسید ، زیرا این ناشناس بودن مطلق باعث می شود کھ یک
.سازمان پلیس مخفی
پلیس مخفی چنین امكانی جھنم الیوت را ترساند. در ایاالت متحده خوب قدیمی نیست
الف - مطمئناً نھ. در چین ، در روسیھ جدید ، در ایران یا عراق - بلھ. در آمریکای جنوبی
جمھوری موز — بلھ. در نیمی از کشورھای جھان ، پلیس مخفی ، مدرن وجود داشتھ است
gestapos ، و شھروندان از ترس از دست زدن بھ اواخر شب روی درب زندگی می کردند. اما نھ در آمریکا ،
.لعنتی
با این حال ، حتی اگر دولت یک نیروی پلیس مخفی ایجاد کرده بود ، چرا اینطور شد؟
مایل بھ پوشاندن حقایق واقعی مرگ دنی ھستید؟ آنچھ را کھ آنھا سعی در پنھان کردن آنھا داشتند
فاجعھ سیرا؟ واقعاً در آن کوھھا چھ اتفاقی افتاده است؟
تینا
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ناگھان فھمید کھ او بھ ھمان اندازه کھ در خطر است قرار دارد. اگر این افراد بودند
،مصمم بودند کھ فقط برای متوقف کردن بازدم ، او را بکشند ، آنھا باید تینا را بکشند. در حقیقت
.او باید ھدف اصلی آنھا باشد
او بھ طرف تلفن آشپزخانھ دوید ، گوشی را گرفت و فھمید کھ او را نمی شناسد
عدد. او بھ سرعت از طریق فھرست تلفن تماس گرفت. اما ھیچ لیست وجود ندارد
کریستینا ایوانز
او ھرگز نمی تواند یک شماره ثبت نشده از فھرست راھنما را حذف کند
اپراتور. آنھا وقتی بھ پلیس زنگ زدند و توانستند اوضاع را توضیح دھند
.ممکن است خیلی دیر شود برای کمک بھ تینا
بھ طور خالصھ او در بی احتیاطی وحشتناک ایستاده بود ، کھ با چشم انداز از دست دادن تینا ناتوان بود. او
بھ لبخند کمی کج او فکر کرد ، چشمانش سریع و عمیق و سرد و آبی بھ ھمان اندازه
جریان کوه خالص. فشار در سینھ او بھ حدی بزرگ شده بود کھ نتوانست خودش را بدست آورد
نفس
سپس آدرس او را بھ خاطر آورد. او آن را دو شب پیش در مھمانی بھ او داده بود
او دور از او زندگی نکرد. او می تواند در جای خود باشد !Magyck بعد از نمایش برتر
.پنج دقیقھ
.او ھنوز تپانچھ مجھز بھ صدا خفھ کن را در دست داشت و تصمیم گرفت آن را نگھ دارد
.او در حال رانندگی بھ سمت ماشین سوار شد
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TINA نماینده تعمیر از شرکت گاز در گاراژ و
بھ اتاق دنی بازگشت. او رمان گرافیکی را از کارتن بیرون آورد و روی آن نشست
لبھ تخت در تابش آفتاب مسی لکھ دار کھ مانند دوش سکھ در آن سقوط کرد
.پنجره
این مجلھ حاوی نیمی از داستانھای ترسناک مصور بود. کسی کھ از آن
طول نقاشی روی جلد شانزده صفحھ بود. در نامھ ھایی کھ قرار بود
بھ نظر می رسد کھ اگر آنھا از پارچھ پوسیده کفن پوشیده شده بودند ، این نقاش را مزین کرده است
عنوان در باالی صفحھ اول ، باالی صحنھ ای کامالً شگفت انگیز و باران از جوی باران
.قبرستان. تینا در کفر شوکھ شده بھ آن سخنان خیره شد

بچھ ای کھ نمی میرد

او بھ کلمات روی تختھ سیاه و چاپ کامپیوتر فکر کرد: مرده نیست ، نیست
. . . مرده نیست ، مرده نیست
.دستانش لرزید. او مشکل داشت کھ مجلھ را بھ اندازه کافی پایدار بخواند
داستان در اواسط قرن نوزدھم تنظیم شد ، زمانی کھ درک یک پزشک از نازک
خط بین زندگی و مرگ اغلب ابری بود. این داستان یک پسر بھ نام کوین بود کھ از کار افتاد
پشت بام را گرفت و با ضربات ناخوشایند روی سر گرفت و پس از آن بھ حالت کما عمیق فرو رفت. پسر ھا
عالئم حیاتی برای فناوری پزشکی آن دوره غیرقابل کشف بودند. دکتر
او را مرده اعالم كردند و والدین غمگین او كوین را بھ قبر متعھد كردند. در آن
.روزھا جنازه قاطی نشده بود. بنابراین ، پسر در حالی کھ ھنوز زنده بود دفن شد
والدین کوین بالفاصلھ پس از مراسم تشییع جنازه ، قصد گذراندن از شھر را ترک کردند
یک ماه در خانھ تابستانی آنھا در کشور ، جایی کھ می توانند از مطبوعات آزاد شوند
شغل و وظایف اجتماعی ، بھتر است کھ فرزند گمشده خود را عزادار کنید. اما شب اول در
.کشور ، مادر چشم انداز دریافت کرد کھ در آن کوین زنده زنده دفن شد و خواستار او شد
این چشم انداز چنان واضح و آشفتھ بود ، نگران کننده بود کھ او و ھمسرش بھ شھر برگشتند
ھمان شب برای باز کردن گور در سپیده دم. اما مرگ تصمیم گرفت کھ کوین
بھ او تعلق داشت ، زیرا قبالً مراسم تشییع جنازه برگزار شده بود و بھ دلیل وجود قبر
بستھ شده است مرگ مشخص شد والدین بھ موقع بھ گورستان نمی رسند
برای متوقف کردن مادر و Death برای نجات فرزندشان بیشتر داستان با تالش ھای
پدر در سفر شبانھ ناامیدشان. بھ ھر شکل پیاده روی مورد حملھ قرار گرفتند
مرده ، ھر نوع جسد زنده و خون آشام و ارواح و زامبی و ارواح ، اما
آنھا پیروز شدند. آنھا تا سحرگاه وارد گور شدند ، در را باز كردند و فرزند خود را پیدا كردند
زنده ، از حالت کما رھا شد. آخرین تابلوی داستان مصور ، والدین را نشان داد
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و پسری کھ در حال قدم زدن از قبرستان بود در حالی کھ مرگ تماشای آنھا را ترک می کرد. مرگ بود
گفت: "فقط یک پیروزی موقتی است. دیر یا زود ھمھ شما مال من خواھید بود. شما عده ای را برمی گردانید
" .روز من منتظر شما خواھم بود
.تینا بی روح بود ، ضعیف
.او نمی دانست کھ چھ چیزی را لعنتی می کند
این فقط یک کتاب طنز احمقانھ بود ، یک داستان ترسناک پوچ. ھنوز . . . موازی ھای عجیب وجود داشتھ است
.بین این داستان وحشتناک و زشتی ھای اخیر در زندگی خودش
، او مجلھ را کنار گذاشتھ ، بھ طور خالصھ ، بنابراین دیگر نیازی بھ مالقات با شیر مادر نیست
.نگاه چشم قرمز

.پسری کھ مرد نشده بود
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.عجیب بود
او خواب دیده بود کھ دنی زنده زنده دفن شده است. بھ رویای خود او ناخوشایند را در بر گرفت
.شخصیت از شماره قدیمی یک مجلھ کمیک ترسناک کھ در مجموعھ دنی بود
داستان اصلی در این شماره در مورد پسری بود ، تقریباً سن دنی ، بھ اشتباه
، مرده تلفظ می شود ، سپس زنده زنده دفن می شود
اتفاقی؟
.بلھ ، مطمئناً ، دقیقاً ھمانند طلوع آفتاب کھ بھ دنبال غروب خورشید است
با تعجب ، تینا احساس کرد کھ کابوسش از درون او نبوده است ، اما از ھمان گذشتھ نیز ھست
... اگر برخی از افراد یا نیروھا تالش خود را بھ ذھن خود انداختند
برای چھ؟
بھ او بگویم کھ دنی زنده زنده دفن شده است؟
، غیرممکن او نمی توانست زنده زنده دفن شود. پسر مورد ضرب و شتم قرار گرفتھ بود ، سوختھ
یخ زده ، وحشت زده در تصادف ، مرده فراتر از ھر سایھ شک. این چیزی است کھ
ھم مقامات و ھم فقیھ بھ او گفتھ بودند. عالوه بر این ، این اواسط نبود
قرن نوزدھم؛ این روزھا ، پزشکان می توانند حتی مبھم ترین ضربان قلب ، یعنی
.تنفس کم عمق ، کمرنگ ترین آثار فعالیت موج مغز
.وقتی کھ او را دفن کردند ، مطمئناً مرده بود
، و اگر ، با احتمال چند میلیون بھ یک ، پسر وقتی دفن شده بود زنده بود
چرا یک سال تمام طول می کشد تا وی از جھان روح تصوری دریافت کند؟
این آخرین فکر او را عمیقاً شوکھ کرد. دنیای روح؟ چشم انداز؟ آخوند
تجربیات؟ او بھ ھیچ یک از این موارد روانی و فوق طبیعی باور نکرد. حداقل او می خواست
ھمیشھ فکر می کرد کھ او بھ آن اعتقاد ندارد. با این حال اکنون او بھ طور جدی فکر می کرد
.محض بود claptrap احتمال اینکھ رؤیاھای او اھمیت دنیای دیگری داشتھ باشد. این
بی معنی ریشھ ھای ھمھ رویاھا در فروشگاه تجربیات در این کشور یافت می شد
روان؛ رویاھا مانند تلگرام ھای اثیری از ارواح یا خدایان یا شیاطین ارسال نمی شدند. او
قابلیت چسبندگی ناگھانی او را ناراحت کرد و بھ او زنگ زد ، زیرا این امر نشان می داد کھ تصمیم بھ
بدن دانی کھ تجدید نظر کرده است تأثیر تثبیت کننده بر احساسات او نبوده است
او امیدوار بود کھ
، تینا از رختخواب بلند شد ، بھ سمت پنجره رفت و بھ خیابان آرام ، کف دست ھا نگاه کرد
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او مجبور بود روی واقعیت ھای غیرقابل انکار تمرکز کند. تمام این مزخرفات را در مورد این قانون رد کنیددرختان زیتون
. رویائی کھ توسط نیروی خارجی فرستاده شده باشد. این رویای او بود ، کامالً از ساخت او
اما درمورد طنز ترسناک چیست؟
تا آنجا کھ می دید ، فقط یک توضیح منطقی خود را ارائھ داد. او باید داشتھ باشد
ھنگامی کھ دنی برای اولین بار ، چھره گرانقیمت مرگ را روی جلد مجلھ دید
.موضوع را از روزنامھ بھ خانھ آورد
.بھ جز اینکھ او می دانست کھ او چنین نیست
و حتی اگر او قبالً تصویر رنگی را دیده بود ، می دانست کھ لعنت کرده است
داستان را نخوانده بود - پسری کھ مرد نشده بود. او فقط دو مورد از صفحھ را پشت سر گذاشتھ بود
مجلھ ھایی کھ دنی خریداری کرده بود ، دو مورد اول ، ھنگامی کھ او سعی در ساختن او داشت
.بھ خاطر داشتھ باشید کھ آیا چنین مطالب خواندن غیرمعمول می تواند اثرات مضر برای او داشتھ باشد
از تاریخ روی جلد آن ، او می دانست کھ این موضوع شامل پسری است کھ نبود
مرده نمی تواند یکی از اولین قطعھ ھای مجموعھ دنی باشد. فقط منتشر شده بود
.دو سال پیش ، مدت ھا بعد از آنکھ تصمیم گرفتھ بود کھ طنزھای وحشت بی ضرر باشند
.او آنجا بود کھ شروع کرده بود
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رویای او پس از تصاویر در داستان ترسناک ترسیم شده است. این
.غیرقابل انکار بھ نظر می رسید
.اما او تا چند دقیقھ پیش داستان را نخوانده بود. این یک واقعیت نیز بود
بھ خاطر ناتوانی در حل معما ، از خودش ناامید و عصبانی شده بود ، او از سمت خود برگشت
پنجره او دوباره بھ رختخواب رفت تا نگاھی دیگر بھ مجلھ داشتھ باشد ، کھ او می گذاشت
.آنجا
.کارگر شرکت گاز از جلوی خانھ صدا کرد و تینا را مبھوت کرد
.او را پیدا کرد کھ منتظر درب جلو است
وی گفت: "من تمام شده ام." "من فقط می خواستم بھ شما اطالع دھم کھ می روم ، بنابراین می توانید قفل کنید
" درب پشت من
"ھمھ چیز درست است؟"
اوه ، بلھ. مطمئنا. ھمھ چیز در اینجا بسیار عالی است. اگر نشتی در این مورد وجود دارد"
" .محلھ ، این جایی در مال شما نیست
او از او تشکر کرد ، و او گفت کھ او فقط کار خود را انجام می دھد. ھردو گفتند "خوب باش
.روز ، "و او درب را قفل کرد پس از ترک
او بھ اتاق دنی بازگشت و مجلھ کمدی را برداشت. مرگ با گرسنگی نگاه کرد
او را از روی جلد
با نشستن در لبھ تخت ، او دوباره امید داستان را خواند بھ امید دیدن چیزی
.مھم این است کھ او در خواندن اول فراموش کرده بود
.سھ یا چھار دقیقھ بعد ، صدای زنگ در خانھ صدا کرد - یکی ، دو ، سھ ، چھار بار با اصرار
با حمل مجلھ ، او بھ جواب زنگ رفت. در طول دوره سھ بار زنگ زد
.ده ثانیھ ای کھ او برای رسیدن بھ درب جلو گرفت
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.در کمال تعجب ، از طریق لنزھای چشم ماھی ، او الیوت را روی صندوق عقب دید".وی گفت: "اینقدر بی تاب نباشید
وقتی در را باز کرد ، سریع وارد شد ، تقریباً در یک مالفھ ، بھ گذشتھ نگاه کرد ، سمت چپ و
.درست ، بھ سمت اتاق نشیمن ، سپس بھ سمت اتاق ناھار خوری ، با سرعت ، سریع صحبت می کنیم
"خوبي؟ خوبي؟"
"من خوبم. چھ مشکلی با تو وجود دارد؟"
"تنھایی؟"
".نھ اکنون کھ اینجا ھستید"
".در را بست ، قفل کرد. "یک چمدان را بستھ بندی کنید
"چی؟"
".من فکر نمی کنم کھ ماندن در اینجا برای شما بی خطر باشد"
"الیوت ، این اسلحھ است؟"
"بلھ. من بودم"
"اسلحھ واقعی؟"
".بلھ. من آن پسر را کھ سعی در کشتن من داشت ، از آن دور کردم"
.او بیشتر می توانست باور کند کھ او شوخی می کند تا اینکھ واقعاً در معرض خطر بوده است
"چھ مرد؟ کی؟"
".چند دقیقھ پیش. در جای من است"
"-ولی"
گوش کن ، تینا ، آنھا فقط می خواستند من را بکشند زیرا من قصد داشتم بھ شما کمک کنم تا دنی را بدست آورید"
بازدم بدن
"او را بھ او گریست. "چی میگی تو؟
".قتل. توطئھ. چیزی لعنتی عجیب. آنھا احتماالً قصد دارند شما را نیز بکشند"
"اما این"
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".گفت: "دیوانھ است." "من می دانم. اما این درست است
"الیوت"
"آیا می توانید سریع یک چمدان را بستھ بندی کنید؟"
در ابتدا او نیمھ اعتقاد داشت کھ او سعی در خنده دار بودن ، بازی ای را برای سرگرم کردن او انجام می دھد ، و
او قصد داشت بھ او بگوید کھ ھیچکدام از اینھا بھ او خنده دار نیستند. اما او بھ خود خیره شد
.چشمان تاریک و بیانگر ، و او می دانست کھ منظور او از ھر کلمھ ای است کھ او گفتھ است
"خدای من ، الیوت ، آیا کسی واقعاً سعی کرده است شما را بکشد؟"
".من بعداً در موردش می گم"
"آیا صدمھ دیدی؟"
".نھ ، نھ. اما ما باید دراز بکشیم تا بتوانیم این موضوع را تشخیص دھیم"
"آیا بھ پلیس زنگ زدید؟"
".من مطمئن نیستم کھ این ایده خوبی است"
"چرا کھ نھ؟"
".شاید آنھا بھ نوعی بخشی از آن باشند"
"بخشی از آن؟ پلیس؟"
"چمدان ھای خود را کجا نگھ دارید؟"
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"احساس سرگیجھ می کرد. "کجا می رویم؟
".من ھنوز نمی دانم"
"-ولی"
بیا. عجلھ کنید. بیایید قبل از ھر چیز دیگری شما را جمع کنیم و جھنم را از اینجا دور کنیم"
بچھ ھا حاضر شدند
".من در کمد اتاق خوابم چمدان دارم"
.او دست خود را در برابر پشت خود قرار داد ، بھ آرامی اما محکم او را از فضای طعمھ بیرون زد
.او بھ اتاق خواب استاد رفت ، گیج و شروع بھ ترساندن
"او پشت سرش را دنبال کرد. "آیا کسی امروز بعد از ظھر اینجا بوده است؟
".فقط من"
"منظور من این است کھ کسی در حال گول زدن است؟ کسی در در خانھ است؟"
"نھ"
".من نمی توانم درک کنم کھ چرا آنھا برای اولین بار برای من آمده اند"
".تینا گفت: "خب ، آنجا مرد گازی بود
.اتاق خواب اصلی
"چھ؟"
".تعمیرکار شرکت گاز"
الیوت یک دست را روی شانھ اش گذاشت ، جلوی او را گرفت و درست ھمانطور کھ وارد شد او را چرخاند
"اتاق خواب. "یک کارگر شرکت گاز؟
".بلھ. نگران نباشید. من خواستم مدارک وی را ببینم"
".الیوت اخم کرد. "اما این یک تعطیالت است
".او یک خدمھ اضطراری بود"
"چھ اضطراری؟"
آنھا فشارھای زیادی را در خطوط گاز از دست داده اند. آنھا فکر می کنند ممکن است نشتی در این امر رخ دھد
" .محلھ
"ابروھای موجود در ابرو الیوت عمیق تر شد. "این کارگر برای دیدن شما بھ چھ چیزھایی نیاز داشت؟
".او می خواست کوره من را بررسی کند ، اطمینان حاصل کند کھ ھیچ فرار از گاز وجود ندارد"
"شما بھ او اجازه ندادید؟"
وی گفت: "مطمئنا. او یک کارت شناسایی عکس از شرکت گاز داشت. او کوره را بررسی کرد ، و این بود
".باشھ
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"کی این بود؟"
".او فقط چند دقیقھ قبل از ورود بھ خانھ خود را ترک کرد"
"چھ مدت او در اینجا بود؟"
".پانزده ، بیست دقیقھ"
"طول کشید تا کوره را بررسی کند؟"
"او می خواست دقیق باشد. او گفت"
"آیا شما ھمیشھ با او بودید؟"
".نھ. من اتاق دنی را تمیز می کردم"
"کوره شما کجاست؟"
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".در گاراژ"
".بھ من نشان بده"
"چمدان ھا چطوره؟"
".وی گفت: "ممکن است زمان نباشد
.او رنگ پریده بود. دانھ ھای ریز عرق در امتداد موھای او ظاھر شده بود
.احساس کرد کھ جریان خون از صورتش بیرون می آید
"او گفت ، "خدای من ، شما فکر نمی کنید
"!کوره"
".بدین ترتیب"
او ھنوز ھم مجلھ را حمل می کرد ، با عبور از خانھ ، گذشتھ از آشپزخانھ ، بھ داخل خانھ رفت
اتاق لباسشویی دری در انتھای این منطقھ باریک مستطیل کار ایستاده بود. ھمانطور کھ او
.بھ دستگیره رسید ، او بو را در گاراژ بو کرد
.آن درب را باز نکنید!" الیوت ھشدار داد"
.انگار تقریباً تارنتوال برداشت ، دستش را از روی دستگیره گرفت
"بیایید جھنم را بیرون کنیم. درب جلو. بیا الیوت گفت: "این قفل ممکن است باعث ایجاد جرقھ شود." 
"!بر. سریع
.آنھا بھ ھمان روشی کھ آمده بودند ، عجلھ کردند
تینا از گیاھان سبز برگدار ، چھارپای بلند و فلزی کھ از آن زمان متعلق بھ آن بود ، گذشت
قدش فقط یک چھارم قد بلند بود ، و او خواستار مجنون شدن برای متوقف کردن و خطر کردن بود
گرفتار شدن در انفجار آینده بھ اندازه کافی طوالنی برای برداشتن گیاه و گرفتن آن است
با او اما تصویری از چشمان زرشکی ، پوست زرد - چھره تحریک کننده مرگ - درخشید
.در ذھنش ، و او ھمچنان حرکت می کرد
او چنگ خود را در مجلھ طنز وحشت در دست چپ خود محکم کرد. مھم بود
.کھ او آن را از دست نمی دھد
در راھپیمایی ، الیوت با صدای شوخی جلوی درب را باز کرد ، او را جلوتر از او سوق داد ، و آنھا
.ھر دو در آفتاب اواخر بعد از ظھر طالیی فرو رفتند
.بھ خیابان!" الیوت خواست"
تصویری از خون یخ زده در پشت ذھن او بلند شد: خانھ ای کھ توسط یک قشر عظیم از ھم پاشیده شده است
انفجار ، چوب درختان و شیشھ و فلز سوت بھ سمت او ، صدھا تیز
.قطعات او را از سر تا پا سوراخ می کند
بھ نظر می رسید پیاده روی سنگ پرچم کھ بھ طرف چمن جلوی او حرکت کرده یکی از این تردمیل ھا است
مسیرھای رویا ، در حالی کھ سخت تر از او فرار می کند ، جلوتر از جلو می ایستد اما در
آخر او بھ انتھای آن رسید و بھ خیابان فرو رفت. مرسدس الیوت در پارکینگ بود
-مھار دور ، و او شش یا ھشت فوت از ماشین بود کھ ناگھانی بھ بیرون
شوک فراگیر انفجار او را بھ جلو سوق داد. او خفھ شد و بھ پھلو افتاد
.از ماشین اسپرت ، زانوی او را دردناک می کند
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، با ترساندن وحشت ، او نام الیوت را صدا کرد. او در امان بود
.با فشار موج شوک تعادل را بھ ھم زد و بھ جلو متمایل شد اما بی ضرر است
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در ابتدا گاراژ باال رفتھ بود ، درب بزرگی از لوالش پاره می شد و بھ داخل شکاف می خورد
.جاده باریک ، پشت بام حل شده در یک حمام دوش از زونا لرز و بقایای شعلھ ور
اما حتی بھ عنوان تینا نگاه از الیوت بھ آتش ، قبل از ھمھ زونا بھ عقب افتاده بود
بھ زمین ، یک انفجار دوم کھ بھ درون خانھ پیچیده شد ، و ابر شعلھ ای از آتش
از یک انتھای سازه بھ طرف دیگر غرق شد و آن چند پنجره را کھ داشت پشت سر گذاشت
.بھ طور معجزه آسایی از اولین انفجار جان سالم بھ در برد
تینا تماشا ، حیرت زده بود ، ھمانطور کھ شعلھ ھای آتش از پنجره خانھ بیرون می زد و خشک می شد
درختان نخل بر روی درخت نزدیک
الیوت او را از مرسدس دور کرد تا بتواند در را بھ روی مسافر باز کند
" .سمت. سریع وارد شوید
"!اما خانھ من در آتش است"
".شما اکنون نمی توانید آن را ذخیره کنید"
".ما باید منتظر شرکت آتش نشویم"
".ھر چھ ما در اینجا بیشتر ایستاده باشیم ، اھداف بھتری را خواھیم گرفت"
او بازوی او را گرفت و او را از خانھ در حال سوختن دور کرد ، کھ بینایی از آن تأثیر می گذارد
.او بھ اندازه ای کھ انگار ساعت خواب جیب آھستھ ھیپنوتیزم بوده است
".بھ خاطر خدا ، تینا ، سوار ماشین شوید و قبل از شروع تیراندازی بروید"
، وحشت زده ، از سرعت باورنکردنی کھ دنیای او شروع بھ تجزیھ شدن کرده ، غافلگیر شد
.او ھمانطور کھ او گفت
ھنگامی کھ او در ماشین بود ، او درب خود را بست ، بھ طرف راننده سوار شد و در پشت باال رفت
.فرمان ماشین
.حال شما خوب است؟" او پرسید"
.او با گنگ الل شد
".وی گفت: "حداقل ما ھنوز زنده ھستیم
او تپانچھ را در دامان خود قرار داد ، پوزه ای کھ بھ سمت درب وی قرار دارد ، بھ دور از تینا. کلیدھا
.در احتراق بودند او ماشین را شروع کرد. دستانش می لرزید
ینا از پنجره کناری نگاه کرد ، و در حالی کھ شعلھ ھای آتش از طرف آن پخش می شد ، با کمال ناباوری روبرو شد
، سقف گاراژ خرد شده بھ پشت بام اصلی خانھ ، زبانھای طوالنی از آتش خاموش ، لیس
.لیس ، گرسنھ ، در آخرین نور پرتقال ظھر بعد از ظھر خون ریزی می شود
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ھمانطور کھ الیوتی دور از خانھ می سوزد ، حس غریزی او را نشان می دھد
خطر آنقدر حساس بود كھ در روزھای نظامی وی وجود داشت. او روی این خط نازک بود
.ھوشیاری حیوانات از دیوانگی عصبی جدا شده است
او بھ آینھ عقب نگاه کرد و دید کھ یک ون سیاه مشکلی دارد کھ از کنار آن دور می شود ، نیم
.پشت سر آنھا بلوک کند
".وی گفت: "ما دنبال می شویم
تینا بھ خانھ خود نگاه کرده بود. حاال او ھمھ راه را چرخاند و خیره شد
از طریق پنجره عقب ماشین اسپرت. "من شریك شریك خواھم كرد كھ كوره من را تقلب كند
در آن کامیون
".شاید"
".اگر می توانستم دست ھایم را بھ پسر عوضی بگیرم ، چشم ھای او را بیرون می کشم"
خشم او الیوت را شگفت زده و خوشحال کرد. در اثر خشونت غیر منتظره ، با خسران احمق شده است
بھ نظر می رسید کھ از خانھ اش ، و با قلم مو نزدیک او با مرگ ، در خلسھ قرار داشتھ است. اکنون
.او از آن بیرون رفتھ بود. او از مقاومت او تشویق شد
".گفت: "کمربند ایمنی خود را بگذارید." "ما سریع و سست حرکت خواھیم کرد
"روبرو شد و جلو خم شد. "آیا می خواھید سعی کنید آنھا را گم کنید؟
".من فقط سعی نمی کنم"
در این محلھ مسکونی حد مجاز سرعت بیست و پنج مایل در ساعت بود. الیوت
.روی شتاب گیر افتاد و مرسدس کم و براق ، دو صندلی بھ جلو پرید
پشت سر آنھا ون بھ سرعت فروکش کرد ، تا اینکھ یک بلوک و نیم دور بود. پس از آن
.متوقف شد و بھ سرعت کاھش یافت
"بھترین کاری کھ او امیدوار است انجام دھد این است کھ از دست دادن بیشتر خودداری کنید ند با ما درگیر شود." 
" زمین
.در امتداد خیابان ، مردم بھ دنبال منبع انفجار از خانھ ھایشان بیرون آمدند
.ھنگامی کھ مرسدس از گذشتھ عبور کرد ، سرشان چرخید
وقتی الیوت بعداً دو بلوک را بھ گوشھ خود زد ، از شصت مایل در ساعت ترمز کرد
بھ نوبھ خود الستیک فشرده شد و ماشین بھ پھلو لغزید ، اما سیستم تعلیق فوق العاده
فرمان ھدایت و پاسخگو ، مرسدس را محکم در چھار چرخ محکم نگھ داشت
قوس
.شما فکر نمی کنید کھ آنھا واقعاً تیراندازی بھ ما را آغاز کنند؟" تینا پرسید"
.جھنم اگر من می دانم. آنھا می خواستند کھ بھ نظر می رسد کھ اگر شما در یک انفجار گاز تصادف درگذشت"
ی کنم آنھا یک خودکشی جعلی برای من برنامھ ریزی کرده بودند. اما اکنون کھ آنھا می دانند ما بھ این راه رسیده ایم
آنھا ممکن است ھراس داشتھ باشند. من نمی دانم. تنھا چیزی کھ من می دانم این است
" .آنھا نمی توانند بھ ما اجازه دھند فقط از آنجا دور شویم
"-اما چھ کسی"
".من آنچھ را کھ می دانم برای شما تعریف می کنم ، اما بعداً"
"آنھا چھ ارتباطی با دنی دارند؟"
."او با بی تاب گفت: "بعدا
".اما ھمھ اینقدر دیوانھ است"
"تو بھ من میگی؟"
او بھ دور گوشھ دیگری چرخید ، و سپس گوشھ ای دیگر ، در تالش برای ناپدید شدن از مردان در داخل
ون بھ اندازه کافی طوالنی است کھ آنھا را با انتخاب ھای زیادی در خیابان ھا رھا می کند تا از آنھا پیروی کند
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و سر بھ زیر بن بست باریک ، با چیزی جز ردیف ده گانھ کوچک
خانھ ھا از ھر طرف
"!لعنتی"
".گفت بھتر است"
".و مستقیم بھ درون آنھا فرار کنید"
"تو اسلحھ داری"
".احتماالً بیش از یکی از آنھا وجود دارد و آنھا مسلح خواھند شد"
.در خانھ پنجم در سمت چپ ، درب گاراژ باز بود و داخل آن ماشین وجود نداشت
".الیوت گفت: "باید خیابان و خیابان را از بین ببریم
، او چنان جسورانھ وارد گاراژ باز شد کھ گویی مال خودش است. او موتور را خاموش کرد
از ماشین پیاده شد و بھ سمت درب بزرگ فرار کرد. پایین نمی آمد او تالش کرد
.برای یک لحظھ ، و سپس او متوجھ شد کھ بھ سیستم اتوماتیک مجھز شده است
".پشت او ، تینا گفت: "ایستاد
.او از ماشین پیاده شده بود و دکمھ کنترل را روی دیوار گاراژ قرار داده بود
.نگاھی بھ بیرون کرد ، بھ خیابان. او نتوانست ون را ببیند
.در بھ صدا در آمد ، آنھا را از ھر کس کھ ممکن است گذشتھ باشد پنھان کرد
".الیوت بھ سمت او رفت. "کھ نزدیک بود
.دستش را گرفت و فشرد. دستش سرد بود اما چنگش محکم بود
،پس آنھا چھ جھنمی ھستند؟" او پرسید"
"من ھارولد کنبک را دیدم ، قاضی کھ من ذکر کردم. او"
دری کھ گاراژ را بھ خانھ وصل می کرد بدون اخطار باز شد اما با یک
.صدای تیز و خشک خشک لوال ھای فاقد الیھ برداری
شکمبھ و یک تی شرت سفید کھ روی آن چنگ زده است chinos یک مرد تحمیل و بشقاب بشکھ در
نور گاراژ و با نگاھی کنجکاو بھ آنھا نگاه کرد. او بازوھای گوشتی داشت. دور یک
تقریباً برابر آنھا با دور ران الیوت برابر بود. پیراھن ساختھ نشده بود
، می توان آن را بھ راحتی در اطراف گردن ضخیم و عضالنی او قرار داد. او بسیار شگفت آور ظاھر شد
.حتی با شکم آبجو ، کھ بند بند بند شلوار او را پر کرده بود
.اول وینس و حاال این نمونھ. روز غولھا بود
شما کی ھستین؟" بیھوت با چالش ھیپوفیز با صدایی مالیم و مالیم پرسید کھ نشد"
برابر با ظاھر او
الیوت احساس وحشتناکی داشت کھ این مرد بھ دکمھ ای برسد کھ تینا کمتر فشار می آورد
از یک دقیقھ قبل ، و اینکھ درب گاراژ دقیقاً ھمانطور کھ ون مشکی در حال چرخش است بلند می شود
بھ آرامی در خیابان
".ایستادن زمان ، او گفت ، "اوه سالم. الیوت نام من ، و این تینا است
"مرد بزرگ گفت: "تام". "تام پولبی
بھ نظر نمی رسید کھ تام پولومبی نگران حضور آنھا در گاراژ باشد. بھ نظر می رسید
صرفاً گیج شده است. احتماالً مردی با اندازه اش راحت تر از این وحشت زده نشده بود
گودزیال با روبرو شدن با سربازان محاصره بازوکا کھ محاصره شده بودند ، محکوم بھ محکومیت شدند
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تام با اثری نامشخص از تکریم صداش گفت: "ماشین خوب". زل زدتوکیو
.S600 با کمال میل در
الیوت تقریباً خندید. ماشین خوب! آنھا بھ داخل گاراژ این مرد کشیدند ، پارک کردند ، در را بستند
!درب بھ طرز دلخواه خود جسورانھ است ، و ھمھ آنچھ او باید بگوید ماشین خوب بود
.تام گفت: "تعداد بسیار خوب بسیار کمی ، وقتی کھ مرسدس را مطالعھ می کرد ، لیس زد و لب ھایش را لیس زد
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ظاھراً تام نتوانستھ است این سارقان ، قاتالن روانی و سایر افراد کم وزن را تصور کند
،در صورت داشتن پول برای آن مجاز بھ خرید مرسدس بنز بودند. بھ او
.بدیھی است ، ھر کس مرسدس را سوار می کرد ، باید نوع مناسب مردم باشد
الیوت تعجب کرد کھ چگونھ تام واکنش نشان می داد اگر آنھا در گاراژ او در گلھ انداختھ بودند
.Chevy قدیمی مورد ضرب و شتم
تام با نگاه خنده دار خود را از ماشین بیرون کشید ، تام گفت: "اینجا چھ کار می کنی؟" وجود داشت
.ھنوز نھ بھ ظن و نھ ظن و دشمنی در صدای او
".الیوت گفت: "ما انتظار داریم
".ھو؟ من انتظار کسی را نداشتم"
الیوت گفت ، "ما اینجا ھستیم ... در مورد قایق." حتی نمی دانست کھ کجا می خواھد برود
با آن خط ، آماده است تا ھر چیزی بگوید تا تام از قرار دادن درب گاراژ جلوگیری کند
بیرون انداختن آنھا
"تام چشمک زد. "چھ قایق؟
".بیست پا"
".من صاحب بیست پا نیستم"
".Evinrude یکی با موتور"
".اینجا چیزی شبیھ بھ این نیست"
".الیوت گفت: "شما باید اشتباه کنید
".تام گفت: "من فھمیدم کھ شما جای اشتباھی پیدا کرده اید
.گاراژ ، بھ دکمھ ای کھ درب بزرگ را باال می برد ، رسیده است
صبر کنید. واقعاً باید اشتباھی رخ دھد. این قطعاً ھمین است ، Polumby تینا گفت ، "آقای
".جای مناسب
.دست تام از دکمھ کوتاه ایستاد
تینا ادامھ داد: "تو فقط مردی نیستیم کھ قرار بود ببینیم ، این ھمھ است. او احتماالً
" .فراموش کردم کھ در مورد قایق بھ شما بگویم
.الیوت بھ او چشمک زد و از تأسیسات طبیعی خود برای فریب متحیر شد
.این مردی کھ قرار است او را ببینید چھ کسی است؟" تام پرسید ، اخم کرد"
ظاھراً تا حدی خود را متحیر کرده است ، تینا قبل از گفتن وی گفت: "سول
" .فیتزپاتریک
"ھیچ کس در اینجا با این نام"
وی گفت: "اما این نشانی است کھ وی بھ ما داده است. وی گفت درب گاراژ باز است و ما
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"بلھ. سول گفت ما قصد داریم از جاده خارج شویم ، بھ ھمین ترتیب" .قرار بود بھ سمت راست بکشند الیوت می خواست او را بغل کند. 
" .او می تواند جایی برای قرار دادن قایق ھنگامی کھ با آن بھ اینجا رسید
"تام سرش را خراش داد ، سپس روی یک گوش کشید. "فیتزپاتریک؟
"بلھ"
"تام گفت: "ھرگز از او نشنیده اید." "بھ ھر حال او چھ قایق ھایی را برای اینجا آورده است؟
".تینا گفت: "ما آن را از او خریداری می کنیم
"نھ. منظورم این است کھ چرا اینجا؟ "تام سرش را تکان داد. 
".الیوت گفت: "خوب ، ھمانطور کھ ما آن را فھمیدیم ، اینجا جایی بود کھ او زندگی می کرد
تام گفت: "اما او اینطور نیست." "من اینجا زندگی می کنم. من و ھمسرم و دختر کوچک مان. آنھا بیرون ھستند
" .در حال حاضر ، و ھیچ کس در اینجا بھ نام فیتزپاتریک وجود ندارد
.خوب ، چرا او بھ ما می گفت این آدرس او بود؟" تینا پرسید ، جیر جیر"
تام گفت: "بانو ، من مھ آلودتر ندارم. مگر اینکھ شاید. ... آیا قبالً بھ او پرداخت کرده اید
" برای قایق؟
". . . خوب"
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.شاید فقط یک پیش پرداخت؟" تام پرسید"
".الیوت گفت: "ما دو ھزار سپرده بھ او دادیم
".تینا گفت: "این مبلغ واریزی قابل استرداد بود
".بلھ. فقط برای نگھ داشتن قایق تا زمانی کھ نتوانیم آن را ببینیم و ذھن خود را بسازیم"
با لبخند ، تام گفت: "فکر می کنم ممکن است مبلغ سپرده بھ اندازه شما بازپرداخت نشود
".فکر
"تعجب در تعجب ، تینا گفت ، "منظور شما این نیست کھ آقای فیتزپاتریک ما را تقلب کند؟
بدیھی است کھ از تام خوشحال شد کھ فکر کند افرادی کھ توانایی پرداخت مرسدس را داشتند ، چنین نبودند
بعد از ھمھ ھوشمند "اگر شما بھ او واریز کردید ، و اگر او این آدرس را بھ شما داد و ادعا کرد
حتی در وھلھ اول صاحب ھر قایق نیست Sol Fitzpatrick اینجا زندگی می کرد ، پس احتماالً این
".محل
."الیوت گفت: "لعنتی
.ما کالھبردار شدیم؟" تینا پرسید ، در حال شوک ، زمان خرید"
در حال حاضر با پوزخندی گسترده ، تام گفت: "خوب ، اگر می خواھید می توانید بھ این ترتیب نگاه کنید. یا شما
" .می توانید آن را بھ عنوان یک درس مھم فکر کنید ، این در اینجا فیتزپاتریک فال بھ شما آموختھ است
."swindled" :تینا با تکان دادن سرش گفت
".تام گفت: "مطمئناً فردا خورشید طلوع خواھد کرد
"تینا رو بھ الیوت کرد. "شما چی فکر میکنید؟
".الیوت بھ درب گاراژ ، سپس بھ ساعتش نگاه کرد. وی گفت: "فکر می کنم ترک کردن آن امن است
.بی خطر؟" تام پرسید"
کنار رفت و دکمھ ای کھ گاراژ را باال می برد فشار داد Polumby تینا بھ آرامی از کنار تام
در، درب. او بھ میزبان سرزنش خود لبخند زد و در حالی کھ رفت سمت مسافر ماشین بود
.الیوت درب راننده را باز کرد
Polumby از الیوت بھ تینا گرفتھ تا الیوت نگاه کرد ، متعجب شد. "بی خطر؟"
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بیرون از گاراژیوت گفت: "من مطمئناً امیدوارم کھ اینطور باشد ، تام. از کمک شما متشکرم." سوار ماشین شد و از آن حمایت کرد
ھر تفریحی کھ او بھ روشی کھ دست و پنجھ نرم کرده بودند احساس می کرد کھ فوراً او را تبخیر می کند
معکوس از پناھگاه ، پایین جاده و بھ خیابان برگشت. محکم نشست
پشت فرمان ، دندان ھای خود را می چسباند و نمی داند اگر گلولھ ای از بین می رود
.شیشھ جلو و صورت خود را خرد می کند
او بھ این تنش عادت نداشت. از نظر جسمی ، او ھنوز سخت ، سخت بود. اما از نظر ذھنی
و از نظر عاطفی ، او نرم تر از آنچھ در نخست وزیر خود بود ، بود. مدت زیادی گذشت
از سالھا فعالیت در شعور نظامی ، از شبھای ترس در خلیج فارس و در
شھرھای بیشماری پراکنده در اطراف خاور میانھ و آسیا. سپس ، او انعطاف پذیر بود
جوانی بود و از احترام بھ مرگ بار سنگین تر از االن بود. در آن روزھا
،بازی شکارچی آسان بوده است. او لذت بردن از طعمھ انسان را گرفتھ بود. جھنم
حتی خوشحالی از بی مھری کردن وجود داشت ، زیرا این فرصت را بھ او می داد
خود را با فراتر از شکارچی در مسیر خود ثابت کرد. خیلی تغییر کرده بود او نرم بود. آ
وکیل مدافع موفق. زندگی خوب. او ھرگز انتظار نداشت کھ آن را بازی کند
بازی دوباره اما یک بار دیگر ، بھ طرز باورنکردنی ، او مورد شکار قرار گرفت و از او پرسید كھ چھ مدت است
او می توانست زنده بماند
"نھ ھنگامی کھ الیوت ماشین را از جاده خارج کرد ، تینا بھ ھر دو طرف خیابان نگاه کرد. 
."گفت: "ون سیاه
".تا حاال"
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چند بلوک بھ سمت شمال ، یک ستون زشت دود از آنچھ کھ بھ آسمان گرگ و میش برخاست
از خانھ تینا باقی مانده بود ، کثیف ، شب سیاه ، قسمتھای فوقانی در اطراف لبھھا بصورت رنگ آمیزی شده است
.آخرین پرتوھای صورتی رنگ خورشید در حال تنظیم است
، ھنگامی کھ او از یک خیابان مسکونی بھ خیابان دیگر سوار شد ، بھ طور پیوستھ از دود دور شد
با کار بھ سمت یک جاده اصلی ، الیوت انتظار داشت کھ در ھر زمان با ون سیاه روبرو شود
.تقاطع
بھ نظر می رسید تینا نسبت بھ آنچھ کھ بود ، نسبت بھ امید فرار خود بدبین نبود. ھر زمان
نگاھی بھ او انداخت ، او یا خم شده بھ جلو بود ، و در ھر خیابان جدیدی كھ در آنھا بود ، می لرزد
وارد شد ، یا در نیمھ راه در صندلی خود پیچ   خورده است ، بھ دنبال پنجره عقب است. صورتش بود
.کشیده شد ، و لبش را لب می زد
، با این حال ، در زمان رسیدن آنھا بھ بلوار چارلستون از طریق مریلند پارکوی
خیابان صحرا و بلوار الس وگاس - آرامش خود را آغاز کردند. آنھا دور بودند
االن محلھ تینا. مھم نیست چھ کسی در جستجوی آنھا بوده است ، مھم نیست کھ چھ اندازه باشد
این سازمان برای دفاع از آنھا بسیار بزرگ بود ، تا این شھر برای آنھا خطرناک باشد
ھر گره و شکاف با بیش از یک میلیون ساکن تمام وقت ، با بیش از
بیست میلیون گردشگر در سال و با بیابانی وسیع کھ در آن پراکنده می شوند ، وگاس ارائھ داد
ھزاران گوشھ تاریک و ساکت کھ دو نفر در حال فرار با خیال راحت می توانند جلوی گرفتن را بگیرند

 @ketabdeh



.حداقل این چیزی بود کھ الیوت می خواست بھ آن اعتقاد داشتھ باشد.نفس بکشد و بھ یک سیر عملی برسد
.بھ کجا؟" ھنگامی کھ الیوت در بلوار چارلستون بھ سمت غرب چرخید ، پرسید"
بیایید برای چند مایل از این راه فرار کنیم و صحبت کنیم. بحث زیادی برای گفتن داریم. برنامھ ریزی برای"
"
"چھ برنامھ ای؟"
".چگونھ زنده بمانیم"
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TINA در حالی کھ الیوت افتاده است ، او باید گفت آنچھ را کھ در خانھ او اتفاق افتاده است
دو اراذل و اوباش ، عالقھ آنھا بھ احتمال بازگشایی قبر دنی ، اعتراف کنندگان آنھا
. . . .کار می کردند hypodermic از آنجا کھ آنھا برای برخی از سازمان ھای دولتی ، سرنگ ھای
او گفت ، "شاید ما باید بھ جای شما برگردیم. اگر این وینس ھنوز در آنجاست ، ما باید
از این داروھا بر روی او استفاده کن حتی اگر او واقعاً نمی داند چرا سازمان او عالقھ مند است
در بازدم ، حداقل او می داند کھ رئیس او چھ کسانی ھستند. اسم می گیریم محدود است
" .برای اینکھ چیزھای زیادی باشیم از او می توانیم یاد بگیریم
.آنھا در چراغ راھنمایی متوقف شدند. الیوت دستش را گرفت. تماس بھ او قدرت داد
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.مطمئناً می خواھم از وینس بازجویی کنم ، اما ما نمی توانیم. او احتماالً دیگر در جای من نیست"
او تا بھ حال بھ حواس خود رسیده و دست بھ دست ھم زده است. و حتی اگر او در زیر عمیق تر بود
از آنجا کھ فکر می کردم ، برخی از افرادش احتماالً بھ آنجا رفتھ و در حالی کھ من بودند ، او را بیرون کشیدند
با عجلھ بھ سمت تو عالوه بر این ، اگر بھ خانھ من برگردیم ، فقط وارد خانھ می شویم
" .آرواره ھای اژدھا آنھا مکان را نظاره می کنند
.چراغ راھنمایی بھ رنگ سبز تغییر یافت و الیوت با اکراه دست خود را رھا کرد
وی گفت: "تنھا راھی کھ این افراد می توانند ما را بگیرند ، این است کھ اگر فقط خودمان را بدھیم
بیش از آنھا. مھم نیست کھ آنھا چھ کسانی ھستند ، آنھا ھمھ گیر نیستند. ما می توانیم از آنھا پنھان شویم
" .اگر ما مجبور باشیم اگر آنھا نتوانند ما را پیدا کنند ، آنھا نمی توانند ما را بکشند
در حالی کھ آنھا در بلوار چارلستون بھ غرب ادامھ می دادند ، تینا گفت ، "قبالً شما بھ من گفتید
" .با این کار نمی توانست بھ پلیس مراجعھ کند
".درست"
"چرا نمی توانیم؟"
پلیس ممکن است بخشی از آن باشد ، حداقل بھ حدی کھ روسای وینس فشار بیاورند"
روی آنھا عالوه بر این ، ما با یک سازمان دولتی و سازمان ھای دولتی در حال معاملھ ھستیم
" .تمایل بھ ھمکاری با یکدیگر دارند
".این ھمھ پارانوئید است"
"ھمھ چشمان را نگاه می کنند. اگر قاضی در جیب آنھا باشد ، چرا چند پلیس نیست؟"
".اما شما بھ من گفتید کھ بھ کنبک احترام گذاشتید. شما گفتید کھ او یک قاضی خوب است"
".او است. او بھ خوبی در قانون عمل می کند ، و او منصفانھ است"
"چرا او با این قاتالن ھمکاری می کند؟ چرا او سوگندنامھ خود را نقض می کند؟"
الیوت گفت: "یک بار یک عامل ، ھمیشھ یک عامل". "این عقل سرویس است ، نھ
 است ، اما در بسیاری موارد درست است. برای برخی از آنھا ، تنھا وفاداری است کھ تا بھ حال بھ آنھا خواھد رسید
قادر بھ کنبک چندین سازمان در سازمانھای اطالعاتی مختلف مشغول بھ کار شد. او بود
سی سال عمیقاً درگیر آن جھان شد. بعد از اینکھ حدود ده سال پیش بازنشستھ شد ، او بود
ھنوز یک مرد جوان ، پنجاه و سھ سالھ بود و برای اشغال وقت خود بھ چیز دیگری احتیاج داشت. او داشت
مدرک حقوقی خود را ، اما او نمی خواست بدون ھیچ زحمتی در یک عمل روزمره قانونی. بنابراین او بھ دنبال
.یک موضع انتخابی در دادگاه ، و او بھ دست آورد. من فکر می کنم او کار خود را جدی می گیرد
، با این وجود ، او یک مامور اطالعاتی بود و جھنمی بسیار طوالنی تر از آنکھ قاضی باشد
 حدس می زنم کھ پرورش می گوید. یا شاید او ھرگز بھ ھیچ وجھ بازنشستھ نشود. شاید او ھنوز ھم ادامھ داشتھ باشد
حقوق و دستمزد برخی از فروشگاه ھای بدحجابی و شاید کل نقشھ برای او تظاھر کند
بازنشستھ و سپس بھ عنوان قاضی در اینجا در وگاس انتخاب می شوید ، بنابراین روسای وی دوستانھ خواھند داشت
" دادگاه در شھر
ین احتمال وجود دارد؟ منظور من این است کھ چگونھ می توانند مطمئن باشند کھ او در انتخابات پیروز خواھد شد؟"
".شاید آنھا این کار را برطرف کردند"
"جدی ھستی ، مگھ نھ؟"
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شاید بھ یاد داشتھ باشید کھ ده سال پیش وقتی کھ آن مقام رسمی انتخابات تگزاس فاش کرد کھ لیندون چگونھ است"
اولین انتخابات محلی جانسون ثابت بود؟ مرد گفت کھ او فقط سعی در پاک کردن او دارد
وجدان بعد از این ھمھ سال او ممکن است نفس خود را نیز نجات دھد. بھ سختی کسی
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 ، اگر پول کافی داشتھ باشید و اگر بتوانید پول کافی داشتھ باشید ، جمع کردن عرشھ آسان خواھد بود Kennebeckابرو بلند کرد االن اتفاق می افتد و در یک انتخابات محلی کوچک مانند یک انتخابات
" .عضلھ دولت در پشت سر شما است
اما چرا آنھا می خواستند كنھكك را بھ جای واشنگتن یا نیو در دادگاه وگاس قرار دھند"
" یورک یا جایی مھمتر است؟
، الیوت گفت: "او ، وگاس یک شھر بسیار مھم است." "اگر می خواھید پول کثیفی را شستشو دھید
این تا کنون ساده ترین مکان برای انجام آن است. اگر می خواھید گذرنامھ کاذب بخرید ، الف
گواھینامھ رانندگی تقلبی یا ھر چیزی از آن طبیعت را می توانید انتخاب کنید و انتخاب کنید
چند تن از بھترین ھنرمندان جعل اسناد در جھان ، زیرا این مکان در بسیاری از موارد است
آنھا زندگی می کنند اگر بھ دنبال یک مرد ضربھ آزاد ھستید ، کسی کھ بھ تعداد زیادی بار کار می کند
سالح ھای غیرقانونی ، شاید یک مزدور باشد کھ می تواند یک نیروی اعزامی کوچک را برای آن جمع کند
یک عملیات خارج از کشور - ھمھ آنھا را می توانید در اینجا بیابید. نوادا قوانین ایالتی کمتری در مورد آن دارد
.کتابھا از ھر کشوری در کشور. نرخ مالیات آن پایین است. اصالً مالیات بر درآمد کشور وجود ندارد
مقررات مربوط بھ بانکھا و نمایندگان امالک و مستغالت و سایر افراد - بھ جز کازینو
در اینجا کمتر از سایر کشورھا دردسرساز ھستند و این کار سنگینی را بر دوش می کشد here صاحبان
ھمھ ، اما برای افرادی کھ سعی در خرج کردن و سرمایھ گذاری کثیف دارند ، مخصوصاً جذاب است
پول نقد نوادا آزادی شخصی بیشتری نسبت بھ سایر نقاط کشور ارائھ می دھد ، و ھمین
، خوب ، بھ روش تفکر من. اما ھر جا آزادی شخصی زیادی وجود دارد
.ھمچنین عنصری وجود دارد کھ بیش از استفاده منصفانھ از ساختار حقوقی لیبرال استفاده می کند
" .وگاس یک دفتر مھم برای ھر فروشگاه اینترنتی اسپوک آمریکایی است
".بنابراین در ھمھ جا چشم ھایی وجود دارد"
".بھ یک معنا ، بلھ"
اما حتی اگر روسای کنبک نفوذ زیادی با پلیس وگاس داشتھ باشند ، می توانست چنین باشد"
" پلیس اجازه دھید کشتھ شویم؟ آیا آنھا واقعاً آن را رھا می کنند؟
".آنھا احتماالً نتوانستند حفاظت کافی برای متوقف کردن آن ارائھ دھند"
چھ نوع سازمان دولتی می تواند مانند قانون مجازات کند"
این؟ چھ نوع نمایندگی برای کشتن غیرنظامیان بی گناه کھ وارد آن شده اند ، قدرت دارد
"مسیر؟
".من ھنوز سعی می کنم آن را بفھمم. این جھنم را از من ترساند"
.آنھا در چراغ راھنمایی دیگری متوقف شدند
"خب حاال نظرت چیھ؟" تینا پرسید. "این کھ ما باید ھمھ اینھا را خودمان اداره کنیم؟"
".حداقل فعالً"
"اما این ناامید کننده است! چگونھ می توانیم؟"
".این ناامید کننده نیست"
"فقط دو نفر عادی در برابر آنھا؟"
الیوت مانند وقتی کھ ھر دو یا دو دقیقھ از زمانش انجام می داد ، بھ آینھ عقب نگاه کرد
آنھا بھ بلوار چارلستون روی آورده اند. ھیچ کس بھ دنبال آنھا نبود ، اما او نگھ داشت
.چک کردن
وی دوباره گفت: "این ناامید نیست." "ما فقط بھ زمان نیاز داریم تا در مورد آن فکر کنیم ، وقت برای کار کردن
" .طرح. شاید با کسی روبرو شویم کھ بتواند بھ ما کمک کند
"مثل کی؟"
.چراغ راھنمایی سبز شد
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مانند روزنامھ ھا ، برای یک" ، گفت: الیوت ، با شتاب در سراسر تقاطع ، نگاه"
:در آینھ عقب. "ما اثبات کرده ایم کھ اتفاق غیر عادی در حال رخ دادن است
تپانچھ مجھز بھ صدا خفھ کن من وینس را بیرون کشیدم ، خانھ شما منفجر شده است. ... من کامالً مطمئن ھستم کھ
ی تواند یک گزارشگر را پیدا کند کھ با آن چیزھای زیادی پیش برود و داستانی در مورد چگونگی یک دستھ بنویسد
بی نام و نشان ، افراد بی چھره می خواھند ما را از بازگشایی مزار دانی باز دارند ، چگونھ ممکن است
چیزی واقعاً عجیب و غریب در پایین تراژدی سیرا. سپس بسیاری از مردم ھستند
بھ دنبال بازدم ھمھ پسران ھستند. تقاضا برای جدید وجود خواھد داشت
کالبد شکافی ، تحقیقات کارفرمایان کنبک می خواھند جلوی ما را بگیرند قبل از کاشت بذر
در توضیح رسمی شک کنید. اما پس از کاشت این دانھ ھا ، یک بار والدین
کنیزک ھای دیگر و کل شھر در حال تحقیق و تفحص ھستند
دوستان با از بین بردن ما چیزی برای بھ دست آوردن ندارند. ناامید نیست ، تینا ، و اینطور نیست
" .مثل شما کھ بھ راحتی تسلیم شوید
".آھی کشید. "من تسلیم نمی شوم
"خوب"
".من تا زمانی کھ نمی دانم واقعاً برای دنی چھ اتفاقی افتاده است متوقف نخواھم شد"
".این بھتر است. این بیشتر شبیھ کریستینا ایوانز است کھ می شناسم"
.غروب بھ شب می چرخید. الیوت چراغھای جلو را روشن کرد
تینا گفت ، "فقط ھمین ... برای یک سال گذشتھ است کھ من تالش کردم تا با این واقعیت مطابقت داشتھ باشم
دنی در آن حادثھ احمقانھ و بیھوده درگذشت. و حاال ، تازه وقتی شروع بھ فکر کردن می کنم
ی توانم با آن روبرو شوم و آن را پشت سر خود قرار دھم ، می فھمم کھ او ممکن است بھ طور اتفاقی درگذشتھ نباشد
" .گذشتھ از ھمھ اینھا. ناگھان ھمھ چیز دوباره در ھوا است
".پایین می آید"
"آیا آن را؟"
".بلھ. ما بھ انتھای این خواھیم رسید"
.بھ آینھ عقب نگاه کرد
ھیچ چیز مشکوک نیست
"او از تماشای او آگاه بود و پس از مدتی گفت: "می دانید چھ؟
"چی؟"
".من فکر می کنم ... بھ روشی ... شما واقعاً از این لذت می برید"
"لذت بردن از چھ؟"
".تعقیب"
".اوه ، نھ. من از گرفتن اسلحھ از مردان دوباره بھ اندازه خودم لذت نمی برم"
".من مطمئن ھستم کھ شما این کار را نمی کنید. این چیزی نیست کھ من گفتم"
 مطمئن ھستم نمی را انتخاب کنید بھ خوب من، مسالمت آمیز، زندگی آرام را رد کرد صعودی است. من می خواھم"
" .بلکھ یک شھروند راحت ، متعھد و خستھ کننده از یک فراری باشید
من چیزی در مورد آنچھ شما انتخاب می کنید اگر بھ شما بستگی ندارد گفتم. اما اکنون این طور است"
اتفاق افتاد ، اکنون کھ بھ شما فشار آورد ، شما کامالً ناراضی نیستید. بخشی وجود دارد
" .از شما ، عمیق ، کھ با درجھ ای از لذت بھ چالش پاسخ می دھد
".بالنی"
".آگاھی از حیوانات. نوع جدیدی از انرژی کھ شما امروز صبح ندارید"
".تنھا چیز جدید در مورد من این است کھ من امروز صبح سخت نترسیدم ، و اکنون ھستم"
".او گفت: "ترسیدن - این بخشی از آن است". "این خطر باعث ایجاد وتر در شما شده است
او لبخند زد. "روزھای خوب قدیمی جاسوسان و ضدخاصیت؟ متأسفم ، اما نھ ، من طولی نمی کشم
اصالً من یک مرد عمل طبیعی نیستم. من فقط من ھستم ، ھمان پیرمردم کھ ھستم
" .ھمیشھ بود
".تینا گفت: "بھ ھر حال ، خوشحالم کھ شما را بھ سمت خود گرفتم
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".او گفت: "من وقتی کھ در صدر ھستی ، بھتر ھستم
"آیا شما ھمیشھ چنین ذھن کثیف داشتھ اید؟"
".نھ. من مجبور شدم آن را پرورش دھم"
".وی گفت: "شوخی در میان فاجعھ است
خنده مومیایی برای افراد مبتال است ، بھترین دفاع در برابر ناامیدی ، تنھا داروی ""
"" .برای مالیخولیایی
"کی آن حرف را زد؟" او پرسید. "شکسپیر؟"
".فکر می کنم گروچو مارکس"
او بھ جلو خم شد و چیزی را از کف بین پاھایش برداشت. "و بعد
" .این چیز لعنتی وجود دارد
"چھ چیزی پیدا کردی؟"
".او گفت: "من آن را از جای خودم آوردم
قبل از انفجار گاز ، از خانھ خارج شد و او متوجھ نشده بود
کھ او ھر چیزی را حمل می کرد. او با نگاھی سریع خطر کرد و توجھ خود را از این موضوع جلب کرد
ده ، اما نور کافی در ماشین برای او وجود نداشت تا ببیند چھ چیزی را در دست دارد. "من نمی توانم آنرا درست کنم
بیرون
وی گفت: "این یک مجلھ طنز ترسناک است." "ھنگامی کھ من در حال تمیز کردن دنی بودم آن را پیدا کردم
" .اتاق در جعبھ ای با تعداد زیادی مجلھ دیگر قرار داشت
"بنابراین؟"
"کابوسھایی را کھ در مورد شما گفتم بھ خاطر دارید؟"
".اره حتما"
".ھیوال در رویاھای من روی جلد این مجلھ است. این او است. جزئیات را برای جزئیات بیشتر"
"سپس شما باید قبالً مجلھ را دیده باشید ، و شما فقط"
ین چیزی است کھ من سعی کردم بھ خودم بگویم. اما من تا امروز ھرگز آن را ندیدم. می دانم کھ من چنین نکرده ام"
فھرست شده توسط مجموعھ دنی. وقتی او از دکھ روزنامھ فروشی بھ خانھ آمد ، من ھرگز
" .نظارت بر آنچھ او خریداری کرده است. من ھیچ وقت پشیمانی نکردم
"-شاید تو"
".گفت: "صبر کن". "من بھ شما بدترین قسمت را نگفتھ ام
ترافیک از آنجا کھ از قلب شھر دورتر بودند ، نزدیکتر بھ حوالی شھر بود ، کمرنگ شد
.کوھھای سیاه کھ بھ آخرین نور برقی-بنفش در غرب غربی فرو می روند
. تینا در مورد پسری کھ مرد نشده بود بھ الیوت گفت
شباھت ھای موجود بین داستان ترسناک و تالش برای بیرون کشیدن جسد دنی
.سرد الیوت
تینا گفت: "حاال ، مانند مرگ سعی داشت والدین را در داستان متوقف کند ، تالش کسی
" .برای متوقف کردن من از باز کردن من قبر پسر
.آنھا خیلی دور از شھر بودند. تاریکی گرسنھ در دو طرف جاده دراز کشیده بود
زمین شروع بھ طغیان بھ سمت کوه چارلستون کرد ، جایی کھ کمتر از یک ساعت با آن کاج می رفت
جنگل ھا با برف پوشانده شده بودند. الیوت ماشین را چرخاند و بھ سمت عقب برگشت
.چراغ ھای شھر ، کھ مانند قارچ ھای وسیع و درخشان در دشت کویر سیاه پخش می شوند
."وجود دارد می گفت: شباھت"
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".شما حق لعنتی وجود دارد. خیلی زیاد است"
یک تفاوت بزرگ نیز وجود دارد. در داستان ، پسر زنده زنده دفن شده است. اما دنی است"
" .مرده. تنھا مورد تردید این است کھ چگونھ او درگذشت
اما این تنھا تفاوت بین طرح اصلی این داستان و آنچھ ما می خواھیم ھستیم"
.در عنوان. و پسر در داستان ، سن دنی است Not Dead از طریق. و کلمات
."گفت: "این خیلی زیاد است
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.آنھا مدتی در سکوت سوار شدند
".سرانجام الیوت گفت: "حق با تو است. این نمی تواند تصادفی باشد
"پس چگونھ آن را توضیح می دھید؟"
".من نمی دانم"
".بھ باشگاه خوش آمدی"
یک ناھارخوری کنار جاده در سمت راست ایستاد و الیوت بھ پارکینگ کشید. یک مجرد
المپ قطب بخار جیوه در ورودی بیش از یک سوم سوم چراغ بنفش فازی می کند
محوطھ پارکینگ. الیوت در پشت رستوران سوار شد و مرسدس را درون شکافی در داخل شیر کرد
عمیق ترین سایھ ھا ، بین یک تویوتا سلیکا و یک خانھ موتور کوچک ، جایی کھ نمی توانست باشد
.از خیابان دیده می شود
.گرسنھ؟" او پرسید"
گرسنگی. اما قبل از اینکھ وارد شویم ، بیایید آن لیست از سؤاالتی کھ می خواستند بررسی کنیم"
" .بھ شما جواب بده
"نور بھتر خواھد بود. بھ نظر نمی رسد الیوت گفت: "بیایید در کافھ بھ آن نگاه کنیم." 
.مشغول آنجاست باید بتوانیم بدون اینکھ مورد توجھ واقع شویم صحبت کنیم. مجلھ را ھم بیاورید
" .من می خواھم آن داستان را ببینم
در حالی کھ از ماشین خارج شد ، توجھ او بھ یک پنجره در کنار موتور جلب شد
خانھ ای کھ او در آن پارک کرده بود. او از طریق شیشھ بھ داخل سیاه کامالً چسبانده شد
فضای داخلی ، و او احساس ناراحت کننده ای را داشت کھ شخصی در آنجا پنھان شده بود ، خیره شده بود
بیرون او
. او بھ خود ھشدار داد كھ بھ پارانویا تسلیم نشوید
وقتی از خانھ موتور برگشت ، نگاھش بھ یک استخر متراکم از سایھ ھای اطراف افتاد
سطل زبالھ در پشت رستوران ، و دوباره او احساس داشت کھ کسی است
.تماشای او از پنھان شدن
.او بھ تینا گفتھ بود كھ روسای كنھ كبك امین نیست. او باید این را بھ خاطر بسپارد
- او و تینا ظاھراً با یک ارگان قدرتمند ، بی قانونی ، خطرناک روبرو شده بودند
با این وجود جھنم بھ خاطر مخفی نگھ داشتن راز فاجعھ سیرا است. اما ھر سازمانی بود
.متشکل از زن و مرد عادی ، کھ ھیچکدام از این نگاه خدا را نداشتند
. . . با این اوصاف
وقتی او و تینا در پارکینگ بھ سمت غذاخوری پیاده شدند ، الیوت نتوانست این کار را تکان دھد
. . احساس اینکھ شخصی یا چیزی در حال تماشای آنھا است. لزوماً یک شخص نیست. فقط
چیزی . . عجیب و غریب چیزی بیشتر و کمتر از انسان. این یک بود
فکر عجیب و غریب ، بھ ھیچ وجھ نوع تصوری کھ او معموالً در ذھنش قرار می گرفت ، نبود
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آن را دوست دارم
تینا ھنگامی کھ بھ چراغ بنفش زیر المپ جیوه جیوه رسید ، متوقف شد. .او
.نگاھی برگشت بھ سمت ماشین ، بیان کنجکاو بر چھره اش
.چیست؟" الیوت پرسید"
". . . .من نمی دانم"
"چیزی را ببینید؟"
"نھ"
.آنھا بھ سایھ ھا خیره شدند
"طول گفت: "این را حس می کنی؟
"احساس کنی؟"
".من این را کردم ... احساس بی پروا"
.او چیزی نگفت
.شما آن را احساس می کنید ، نھ؟" او پرسید"
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".آره"
".گویی ما تنھا نیستیم"
".وی گفت: "این دیوانھ است ، اما من بھ من چشم می اندازم
".لرزید. "اما ھیچ کس واقعاً آنجا نیست
".نھ. فکر نمی کنم کسی باشد"
.آنھا ھمچنان بھ سیاھی غوطھ ور بودند و بھ جستجوی حرکت می پرداختند
"او گفت: "آیا ما ھر دو زیر فشار می شکنیم؟
.او گفت: "تازه پرش ، اما او واقعاً قانع نشده بود کھ تخیل آنھا مقصر است
باد خنک نرم می بارید. بوی علفھای ھرز خشک و قلیایی را با خود بھ ھمراه داشت
.شن. آن را از طریق شاخھ ھای یک نخل خرما در نزدیکی حرکت داد
وی گفت: "این یک احساس قوی است." "و شما می دانید چھ چیزی مرا بھ یاد می آورد؟ ھمان است
احساس لعنتی کھ وقتی آن ترمینال رایانھ ای شروع بھ کار کرد ، در دفتر آنجال بودم
خودش احساس می کنم . . نھ فقط انگار کھ من مراقبش ھستم بلکھ . . چیزی بیشتر . . . مثل یک
حضور . . . انگار چیزی کھ نمی توانم ببینم درست کنار من ایستاده است. می توانم وزن را حس کنم
" . از آن ، فشار در ھوا ... انواع مختلفی از حرکت است
او دقیقاً منظورش را می دانست ، اما نمی خواست درباره آن فکر کند ، زیرا وجود داشت
بھ ھیچ وجھ او نمی تواند از آن معنا یابد. او ترجیح داد کھ با حقایق سخت ، واقعیت ھا مقابلھ کند. بود
چرا او چنین وکیل خوبی بود ، بنابراین در گرفتن مدارک و اثبات ادعا مھارت دارد
مورد خوب از آنھا
".وی پیشنھاد داد: "ما ھر دو مورد رونویسی ھستیم
".این چیزی را کھ احساس می کنم تغییر نمی دھد"
".بیایید چیزی بخوریم"
-او لحظھ ای دیگر ماند ، و بھ تاریکی کھ جیوه بنفش
.نور بخار نرسید
"تینا. ...؟"
.نفس باد باد موی خشکی را برانگیخت و آنرا در میان تپھ سیاه دمید
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پرنده ای از تاریکی باالی سر تاریک شد. الیوت نتوانست آن را ببیند ، اما او می توانست بشنود
ضرب و شتم بالھایش
، تینا گلو را پاک کرد. "انگار ... شب خودمان را تماشا می کند ... شب
" .سایھ ھا ، چشم ھای تاریکی
باد موھای الیوت را خفھ کرد. این یک قطعھ فلزی گشاد در سطل زبالھ ، و
.عالمت بزرگ رستوران بین دو استاندارد آن ایجاد شده است
.سرانجام او و تینا بھ ناھارخوری رفتند و سعی كردند از شانھ ھای خود دور نشوند
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، شام با شکل طوالنی طول با سطوح درخشان پر شد: کروم
شیشھ ، پالستیک ، فرمیکا زرد ، وینیل قرمز. جك بوكس   با آھنگ گات در كشور بازی كرد
بروکس ، و موسیقی ھوا را با رایحھ ھای دلپذیر تخم مرغ سرخ شده ، بیکن و ... بھ اشتراک می گذارد
سوسیس با توجھ بھ ریتم زندگی وگاس ، کسی تازه روز خود را با یک شروع می کرد
.صبحانھ دلچسب. دھان تینا بھ محض قدم گذاشتن در در ، شروع بھ آب كردن كرد
نزدیک ورودی ، خوشھ بندی شدند ، L یازده مشتری در انتھای بازوی طوالنی
پنج در غرفھ در پیشخوان ، شش در غرفھ ھای قرمز. الیوت و تینا دور از ھم نشستھ بودند
.ھر کس ممکن است ، در آخرین غرفھ در بال کوتاه رستوران
پیشخدمت آنھا موی سرخ بھ نام الویرا بود. او چھره ای گرد ، کم رنگ و چشم داشت
انگار کھ موم شده بودند ، و یک کشوی تگزاس. او دستورات آنھا را گرفت
.Coors و Coorslaw ، پنیر پنیر ، سیب زمینی سرخ کرده ، سیب زمینی سرخ کرده
ھنگامی کھ الویرا از جدول خارج شد و آنھا تنھا بودند ، تینا گفت: "بگذارید مقاالتی را کھ گرفتید ببینیم
" .خاموش آن مرد
.الیوت صفحات را از جیب لگن خود بیرون کشید ، پرده آنھا را باز کرد و آنھا را روی میز گذاشت
.سھ برگھ کاغذ وجود داشت کھ ھرکدام حاوی ده یا دوازده سؤال در زمینھ تحریر بود
:آنھا از قسمتھای مخالف غرفھ تکیھ داده و مطالب را با سکوت خواندند
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چھ مدت کریستینا ایوانز را می شناسید؟ .1
چرا کریستینا ایوانز بھ جای وکیل دیگری از شما خواستھ است تا رسیدگی کنید .2
بازدم بدن پسرش؟
چھ دلیلی دارد کھ او در داستان رسمی مرگ پسرش شک کند؟ .3
آیا او اثبات مبنی بر دروغ بودن داستان رسمی پسرش را دارد؟ -4
اگر او چنین اثبات داشتھ باشد ، چیست؟ -5
او این شواھد را از کجا بدست آورد؟ .6
آیا تاکنون از "پروژه پاندورا" شنیده اید؟ .7
آیا بھ خانم ایوانز مطالب مربوط بھ ارتش داده شده است یا بھ شما داده شده است -8
مراکز تحقیقاتی در کوھھای سیرا نوادا؟

"الیوت از صفحھ نگاه کرد. "آیا تاکنون از پروژه پاندورا شنیده اید؟
"نھ"
"؟Sierras High آزمایشگاه ھای مخفی در"
".اوه ، مطمئنا. خانم نادلر در مورد آنھا بھ من گفت"
"خانم نادلر؟"
".زن تمیز کننده من"
".دوباره شوخی می کند"
".در زمانی مانند این"
".مرھم برای مبتالیان ، داروی مالیخولیا"
."او گفت: "گرووچو ماركس
".بدیھی است کھ آنھا فکر می کنند کسی از پروژه پاندورا تصمیم گرفتھ است کھ روی آنھا اعتبار بگذارد"
آیا کسی کھ در اتاق دنی بوده است؟ آیا کسی از پروژه پاندورا در این مورد نوشتھ است"
" تختھ سیاه . . و بعد با کامپیوتر در محل کار کج می شوید؟
."الیوت گفت: "شاید
".اما شما اینطور فکر نمی کنید"
"خوب ، اگر کسی وجدان گناه داشت ، چرا او مستقیماً بھ شما نزدیک نمی شود؟"
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".او می تواند ترسیده باشد. شاید دلیل خوبی داشتھ باشد"
".الیوت دوباره گفت: "شاید". "اما من فکر می کنم این پیچیده تر از این است. فقط یک تکھ است
آنھا بھ سرعت مطالب باقیمانده را می خوانند ، اما ھیچکدام روشنگری نبودند. اکثر
سؤاالت مربوط بھ این بود كھ تینا چقدر در مورد ماھیت واقعی آن آگاھی داشت
تصادف سیرا ، چقدر او بھ الیوت گفتھ بود ، چقدر او بھ مایکل گفتھ بود ، و با
وجود نداشت Project چند نفر او درباره آن بحث کرده بود. ھیچ برنامھ جذاب دیگری مانند
.پاندورا ، ھیچ سرنخ دیگری وجود ندارد
.را بھ ھمراه آورد Coors الورا دو لیوان یخ زده و بطری ھای یخی
jukebox شروع بھ پخش آھنگ ترسناک آلن جکسون کرد.
الیوت آبجو خود را نوشید و از طریق مجلھ طنز ترسناک کھ متعلق بود ، پیاده شد
"شگفت انگیز،" او گفت کھ او بھ پایان رسید دستکاری پسری کھ بود مرده .بھ دنی 
"بنابراین وی گفت: "فکر می کنید اگر بھ آن کابوس ھا رنج می برید ، حیرت انگیز تر بود." 
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"در حال حاضر چھ کار کنیم؟
"دنی یک تشییع جنازه تابوت بستھ بود. آیا با سیزده پیشاھنگ دیگر ھم ھمینطور بود؟"
".تینا گفت: "حدود نیمی از دیگران بدون بازدید دفن شدند
"والدین آنھا ھرگز اجساد را ندیدند؟"
اوه ، بلھ. از ھمھ والدین دیگر خواستھ شد تا فرزندان خود را شناسایی کنند ، حتی اگر برخی از آنھا"
اجساد در وضعیت وحشتناکی قرار گرفتھ بودند کھ نمی توان آنھا را بھ زیبایی از نظر زیبایی در ترمیم کرد
مراسم خاکسپاری. من و مایکل تنھا کسانی بودیم کھ بھ آنھا توصیھ شد کھ نگاھی بھ اینھا نگذارند
باقی. دنی تنھا کسی بود کھ خیلی بد بود. . . درگیری
حتی بعد از این مدت زمان ، وقتی کھ او در مورد آخرین لحظات دنی روی زمین فکر کرد
وحشتی کھ باید از او می دانست ، دردناکی را کھ باید تحمل می کرد ، حتی اگر از آن بود
مدت کوتاه - او شروع بھ خفھ کردن از غم و اندوه و ترحم کرد. او اشک چشمک زد و گرفت
پرستو آبجو
."الیوت گفت: "لعنتی
"چی؟"
من فکر کردم کھ ممکن است ما از آن والدین دیگر متفقین شویم. اگر آنھا ندیده بودند"
بدن بچھ ھای آنھا ، ممکن است مثل یک سال دیگر از شما مانند یک سال گذشتھ شک کرده باشد
بھ راحتی متقاعد می شویم تا در فراخوانی برای بازگشایی ھمھ قبور بھ ما بپیوندید . اگر این تعداد زیادی
صداھا بلند شد ، سپس رئیس ھای وینس نمی توانند ھمھ آنھا را سکوت کنند و ما ھم می شویم
بی خطر. اما اگر افراد دیگر فرصتی برای دیدن اجساد داشتند ، اگر ھیچ یک از آنھا نداشتھ اند
بھ دلیل سرگرمی شک و شبھاتی مانند شما ، ھمھ آنھا در نھایت یاد می گیرند کھ با اینھا کنار بیایند
تراژدی اگر اکنون با یک داستان وحشی درباره یک توطئھ اسرارآمیز بھ سراغ آنھا برویم ، آنھا
" .نمی شنوید کھ گوش دادن اضطراب داشتھ باشد
".بنابراین ما ھنوز تنھا ھستیم"
"بلھ"
شما گفتید کھ می توانیم بھ یک خبرنگار برویم ، سعی کنیم عالقھ رسانھ ھا را افزایش دھیم"
" کسی در ذھن است؟
الیوت گفت: "من دو پسر محلی را می شناسم." وی ادامھ داد: اما شاید رفتن بھ محلی منطقی نباشد
، مطبوعات. این ممکن است فقط کاری باشد کھ روسای وینس از ما انتظار دارند انجام دھند. اگر آنھا منتظر ھستند
تماشای — ما قبل از اینکھ یک خبرنگار را بیش از یک یا دو جملھ بھ خبرنگار بگوییم خواھیم مرد. من
فکر می کنم ما باید داستان را از شھر خارج کنیم ، و قبل از انجام این کار ، می خواھم چند مورد داشتھ باشم
حقایق بیشتر
من فکر کردم شما گفتید کھ ما بھ اندازه کافی عالقھ مند بھ یک خبرنامھ خوب ھستیم. تپانچھ ای کھ گرفتید"
"" . آن مرد . . خانھ من منفجر شده است
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این ممکن است کافی باشد. مطمئناً ، برای مقالھ الس وگاس کافی است. این"
شھر ھنوز ھم از گروه جابورسکی ، حادثھ سیرا را بھ یاد می آورد. این یک فاجعھ محلی بود. اما اگر
خبرنگاران آنجا در لس آنجلس یا نیویورک یا شھر دیگری بھ مطبوعات می رویم
نمی خواھند عالقھ زیادی بھ آن داشتھ باشند ، مگر اینکھ جنبھ ای از داستان را ببینند
آن را از رده منافع محلی بلند می کند. شاید ما در حال حاضر بھ اندازه کافی برای متقاعد کردن
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آنھا خبر بزرگی است. مطمئن نیستم. و می خواھم قبل از تالش برای تبلیغ عمومی ، لعنت کنیم
الت ایده آل ، من حتی می خواھم کھ بتوانم یک نظریھ مرتب را در مورد آنچھ بھ خبرنگار ارائھ می دھم ، ارائھ دھم
" .واقعاً برای آن پیشاھنگان اتفاق افتاده است ، اتفاقی حیرت انگیز کھ او می تواند داستان خود را بھ آن وصل کند
"مانند؟"
او سرش را تکان داد. "من ھنوز ھیچ کاری ندارم. اما بیشتر بھ نظر من می رسد
نکتھ بدیھی کھ ما باید در نظر بگیریم این است کھ پیشاھنگان و رھبران آنھا چیزی را دیدند کھ در آن بودند
" .قرار نبود کھ ببینند
"پروژه پاندورا؟"
او آبجو خود را ریخت و از یک انگشت برای پاک کردن اثری از کف لب از باالی لب استفاده کرد. "آ
راز نظامی من نمی توانم ببینم سازمان دیگری مانند وینس چھ چیزی ایجاد کرده است
عمیقاً بھ این یک لباس اطالعاتی با این اندازه و ظرافت باعث از بین رفتن آن نمی شود
" زمان روی موارد میکی ماوس
".اما اسرار نظامی ... کھ بھ نظر می رسد بسیار دور است"
اگر شما آن را نمی دانستید ، از آنجا کھ جنگ سرد بھ پایان رسید و کالیفرنیا چنین ضربھ بزرگی زد"
.در کاھش دفاع ، نوادا صنایع و پشتیبانی ھای بیشتری از پنتاگون دارد
جبھھ ھا از ھر کشوری در اتحادیھ. و من فقط در مورد موارد بدیھی مانند صحبت نمی کنم
پایگاه نیروی ھوایی نلیس و سایت آزمایش ھستھ ای. این ایالت ایده آل برای مخفی بودن یا
مراکز تحقیقات تسلیحات شبھ مخفی ، با امنیت باال. نوادا ھزاران مربع دارد
مایل زمین غیر مسکونی از راه دور. بیابان ھا عمیق تر بھ کوه می رسد. و
بیشتر مناطق دور افتاده متعلق بھ دولت فدرال است. اگر راز بگذارید
در وسط آن سرزمین تنھایی ، شما یک کار بسیار ساده را حفظ کرده اید
".امنیت
سالح روی میز ، ھر دو دستش بھ دور لیوان آبجو چسبیده بودند ، تینا بھ سمت خم شد
"شما می گویید کھ آقای جابورسکی ، آقای لینکلن ، و پسران در یک الف قرار گرفتند الیوت 
" جای آن را در سیراس؟
".ممکن است"
".و چیزی را دیدم کھ قرار نیست آنھا را ببینند"
".شاید"
"!و بعد چی؟ منظور شما ... بھ خاطر آنچھ دیدند ، آنھا کشتھ شدند"
".این نظریھ ای است کھ باید یک خبرنگار خوب را تحریک کند"
سرش را تکان داد. "من فقط نمی توانم باور داشتھ باشم کھ دولت گروه کوچکی را بھ قتل می رساند
" .کودکان فقط بھ این دلیل کھ بھ طور اتفاقی نگاھی بھ سالح یا چیز جدیدی داشتند
بھ تمام آن کودکان مرده فکر کنید. روبی ریج - چھارده سالھ - Waco فکر نمی کنید؟
در عقب شلیک شده است. وینس فاستر در یک پارک واشنگتن کشتھ شد FBI پسر کھ توسط
.رسماً خودکشی اعالم کرد حتی اگر بیشتر شواھد پزشکی قانونی بھ قتل اشاره دارد
حتی یک دولت در درجھ اول خوب ، وقتی کھ بھ اندازه کافی بزرگ باشد ، دارای کوسھ ھای بسیار متوسط   است
" .شنا در جریان ھای تاریک تر. ما در زمانھای عجیب زندگی می کنیم ، تینا
.باد طلوع شب در برابر غرفھ بزرگ شیشھ در غرفھ آنھا لرزید
حرکت می کرد A گذشتھ از پنجره ، در بلوار چارلستون ، ترافیک بھ طرز مشکلی از طریق
.رودخانھ خاموش ناگھانی گرد و غبار و ضایعات کاغذ
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سرد ، تینا گفت ، "اما بچھ ھا چقدر می توانستند ببینند؟ شما کسی ھستید کھ گفتید
.وقتی یکی از این تاسیسات در بیابان واقع شده است ، امنیت بھ راحتی حفظ می شد
پسرھا نمی توانستند خیلی نزدیک بھ چنین مکانی محافظت شده نزدیک شوند. مطمئناً آنھا
" .نمی توانست بیش از یک نگاه اجمالی بھ دست آورد
".شاید یک نگاه اجمالی برای محکوم کردن آنھا کافی بود"
وی اظھار داشت: "اما بچھ ھا بھترین ناظر نیستند." "آنھا با تأثیر قابل توجھ ، تحریک آمیز ھستند
بھ اغراق اگر چیزی را دیده بودند ، حداقل با ده ھا نفر باز می گشتند
داستانھای مختلف در مورد آن ، ھیچ یک از آنھا دقیق نیست. گروھی از پسران جوان نمی توانند چنین باشند
" .تھدید برای امنیت یک نصب مخفی
شما احتماالً درست می گویید. اما ممکن است یک دستھ از افراد امنیتی با خونسردی این مسئلھ را ندیده باشند"
بھ این روش
.خوب ، آنھا باید احمقانھ فکر می کردند قتل امن ترین راه برای رسیدگی بھ آن بوده است"
کشتن ھمھ افراد و تالش برای جعل یک تصادف - کھ بسیار خطرناک تر از آن بود
اجازه دھید بچھ ھا با داستان ھای نیمھ پختھ شده خود در مورد دیدن چیزی عجیب و غریب برگردند
".در کوه ھا
بھ یاد داشتھ باشید ، دو بزرگسال با آن بچھ ھا وجود داشتند. ممکن است مردم بیشترین تخفیف را داشتھ باشند"
آنچھ پسران در مورد آن گفتند ، اما آنھا جابورسکی و لینکلن را باور کرده اند. شاید آنجا باشد
آنقدر در معرض خطر بود کھ افراد امنیتی در ھنگام نصب تصمیم بھ جابورسکی و
لینکلن مجبور شد بمیرد. سپس کشتن بچھ ھا برای از بین بردن شاھدان الزم شد
" دو قتل اول
".این ھمان ... شیطانی است"
".اما بعید نیست"
تینا نگاھی بھ حلقھ خیس کھ لیوانش روی میز گذاشتھ بود نگاه کرد. در حالی کھ او فکر کرد
در مورد آنچھ الیوت گفتھ بود ، او یک انگشت را در آب فرو کرد و دھان تندی کشید ، الف
بینی و یک جفت چشم در دایره؛ او دو شاخ اضافھ کرد و شکافش را تغییر داد
.رطوبت بھ صورت کمی شیطانی. سپس او آن را با کف دست پاک کرد
من نمی دانم ... نصب ھای پنھان ... اسرار نظامی ... ھمھ چیز فقط بھ نظر می رسد"
باورنکردنی
"برای من ، اگر محتمل نباشد بھ نظر می رسد قابل قبول است. بھ ھر حال ، من اینطور نیستم گفت: "نھ برای من". 
گفتن این چیزی است کھ واقعاً اتفاق افتاده است. این فقط یک تئوری است. اما این نوع تئوری است
تقریباً ھر گزارشگر باھوش و جاه طلبانھ می خواھیم بھ روشی بزرگ و بزرگ برویم - اگر بتوانیم مطرح کنیم
" .با حقایق کافی کھ بھ نظر می رسد از آن پشتیبانی کنند
"قاضی کنبک چیست؟"
"چھ در مورد او؟"
".او می تواند آنچھ را کھ می خواھیم بدانیم بھ ما بگوید"
الیوت گفت: "اگر بھ محل کنك برویم خودكشی می كنیم." "وینس است
" .دوستان مطمئناً منتظر ما ھستند
"خوب ، آیا راھی وجود ندارد کھ بتوانیم از کنار آنھا عبور کنیم و بھ کنبک برسیم؟"
"او سرش را تکان داد. "غیرممکن
.آھی کشید ، دوباره در غرفھ فرو رفت
الیوت گفت: "عالوه بر این ، احتماالً كنھك كل داستان را نمی داند. او دقیقاً شبیھ است
" .دو مردی کھ برای دیدن من آمدند احتماالً فقط بھ او گفتھ شده است كھ چھ كسي باید بداند
.الویرا با غذای آنھا وارد شدند. پنیرگیرھا از سیرویلین آبدار تھیھ شده اند
.سیب زمینی سرخ کردنی ترد بود و کلھ پاچھ ترش بود اما ترش نبود
.با توافق ناگفتھ ، تینا و الیوت ھنگام غذا خوردن در مورد مشکالتشان صحبت نکردند
و jukebox در حقیقت آنھا اصالً زیاد صحبت نکردند. آنھا بھ موسیقی کشور در
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بلوار چارلستون را از طریق پنجره تماشا کردم ، جایی کھ طوفان گرد و غبار بیابانی ابر شد
چراغھای جلو می آمد و ترافیک را وادار بھ حرکت آھستھ می کرد. و آنھا در مورد آن فکر می کردند
.چیزھایی کھ ھیچکدام از آنھا نمی خواستند از آنھا صحبت کنند: قتل گذشتھ و قتل حاضر
"شما گفتید کھ ما باید چیزھای بیشتری کسب کنیم وقتی آنھا غذا را تمام کردند ، تینا ابتدا صحبت کرد. 
" .شواھد قبل از رفتن بھ روزنامھ ھا
".ما باید"
"اما چگونھ قرار است ما آن را بگیریم؟ از کجا؟ از کجا؟"
من بھ این موضوع اندیشیدم. بھترین کاری کھ می توانستیم انجام دھیم بازگرداندن این قبر است"
مجدداً مورد بررسی و بررسی قرار گرفت ، ما تقریباً مطمئناً می یابیم ، topnotch بدن توسط یک پاتولوژیست
." اثبات اینکھ علت مرگ چیزی نبود کھ مقامات در ابتدا گفتند
تینا گفت: "اما ما نمی توانیم خود قبر را دوباره گشایش دھیم." "ما نمی توانیم وارد گورستان شویم
در نیمھ شب ، یک تن زمین را با بیلھا حرکت دھید. عالوه بر این ، این یک خصوصی است
گورستان ، احاطھ شده توسط یک دیوار بلند ، بنابراین باید یک سیستم امنیتی برای مقابلھ با آن وجود داشتھ باشد
" وندال ھا
و کنیزھای کنبک تقریباً مطمئناً ساعت را در این مکان قرار داده اند. بنابراین اگر نتوانیم"
بدن را معاینھ کنیم ، باید بھترین کار بعدی را انجام دھیم. ما باید با مردی صحبت کنیم کھ
" .آخرین آن را دیدم
"ھا؟ چھ کسی؟"
".خوب ، من حدس می زنم ... تاج"
"منظور شما معاینھ پزشکی در رنو است؟"
"آیا آنجا بود کھ گواھی مرگ صادر شد؟"
".بلھ. اجساد از کوھھا بھ پایین رنو منتقل شد"
الیوت گفت: "در فکر دوم ... شاید ما جلوی آن را بگیریم." "او کسی است کھ داشت
تا آن را یک مرگ تصادفی تعیین کنند. او بھتر از حتی فرصتی است کھ او با ھم ھمکاری کرده است
مطمئناً یک چیز ، او قطعاً در کنار ما نیست. نزدیک شدن .Kennebeck توسط جمعیت
او خطرناک خواھد بود ما در نھایت ممکن است مجبور شویم با او صحبت کنیم ، اما در مرحلھ اول باید
ھ جسد را بر عھده داشت ، مالقات کنید. ممکن است چیزھای زیادی وجود داشتھ باشد کھ او بتواند بھ ما بگوید. است
" او اینجا در وگاس است؟
نھ. یک شرکت کننده در رنو بدن را آماده کرد و آن را برای خاکسپاری بھ آنجا فرستاد"
" .تابوت وقتی وارد شد ، پلمپ شد ، و ما آن را باز نکردیم
الویرا کنار میز ایستاد و پرسید کھ آیا چیز دیگری می خواھند. آنھا نکردند. او رفت
.چک و برخی از ظروف کثیف را از بین برد
"بھ تینا ، الیوت گفت: "آیا نام فانی را در رنو یاد می کنید؟
".Bellicosti لوسیانو .Bellicosti .بلھ"
".الیوت آخرین پرستوی آبجو را در لیوان خود بھ پایان رساند. "سپس ما بھ رنو خواھیم رفت
"آیا ما نمی توانیم فقط با بلكوستی تماس بگیریم؟"
وی گفت: "این روزھا بھ نظر می رسد تلفن ھمھ افراد ضبط شده است. عالوه بر این ، اگر رو در رو با ھم باشیم
او ، ما فکر بھتری خواھیم داشت کھ آیا او حقیقت را می گوید یا نھ. نھ ، نمی توان انجام داد
" .مسافت طوالنی. ما باید بھ آنجا برویم
.خودش را بنوشد Coors دستش لرزید وقتی لیوان خود را باال آورد تا آخرین
"الیوت گفت: "چھ اشتباھی؟
او دقیقاً مطمئن نبود. او با یک ترس و وحشت جدید پر شده بود ، ترس بزرگتر از آنچھ کھ ھست
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طی چند ساعت گذشتھ درون او آتش زده بود. "من ... من حدس می زنم من فقط ... ترس از رفتن بھ
رنو
او بھ سر سفره رسید و دست خود را روی آن گذاشت. "خوب است. کمتر وجود دارد
" .از آنجا از اینجا وحشت زده است. آن اینجا ما قاتالن کردم شکار ما است
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من می دانم. مطمئنا ، من از آن خزشھا می ترسم. اما بیش از آن ، چیزی کھ از آن می ترسم ... است"
پیدا کردن حقیقت در مورد مرگ دنی. و من یک احساس قوی دارم کھ آن را پیدا خواھیم کرد
رنو
".من فکر کردم این دقیقاً ھمان چیزی است کھ شما می خواھید بدانید"
اوه ، من این کار را می کنم. اما در عین حال ، من از دانستن می ترسم. زیرا این بد خواھد بود"
" .حقیقت بسیار وحشتناک خواھد بود
".شاید نھ"
".آره"
".تنھا گزینھ جایگزین کردن ، عقب نشینی و ھرگز نمی دانم واقعاً چھ اتفاقی افتاده است"
.و این بدتر است" ، او اعتراف کرد"
بھ ھر حال ، ما باید بدانیم کھ واقعاً در سیراس چھ اتفاقی افتاده است. اگر واقعیت را بدانیم ، ما"
" .می توانیم از آن برای نجات خود استفاده کنیم این تنھا امید بقا ما است
.پس چھ وقت ما را بھ رنو ترک خواھیم کرد؟" او پرسید"
".من را می گیریم. ماشین کوچک خوب Cessna Skylane امشب. در حال حاضر. ما"
"آیا آنھا در مورد آن نمی دانند؟"
ماالً اینطور نیست. من امروز فقط با شما درگیر شدم ، بنابراین آنھا وقت نداشتھ اند کھ اطالعات بیشتری کسب کنند"
" .از ملزومات مربوط بھ من. فقط ھمین ، با احتیاط بھ میدان ھوایی نزدیک می شویم
"اگر بتوانیم از سسنا استفاده كنیم ، چقدر زود بھ رنو خواھیم رسید؟"
چند ساعت. فکر می کنم برای ما عاقالنھ باشد کھ حتی دو روز در آنجا بمانیم"
بعد از اینکھ با بلکوستی صحبت کردیم ، تا زمانی کھ بتوانیم راھی برای خروج از این آشفتگی بفھمیم. ھمھ
" .ھنوز ھم بھ دنبال ما در وگاس ھستیم و اگر در اینجا نباشیم ، کمی راحت تر نفس خواھیم کشید
تینا گفت: "اما من فرصتی برای بستھ بندی آن چمدان پیدا نکردم." "من بھ تغییر لباس نیاز دارم
حداقل یک مسواک و چند مورد دیگر. ھیچ یک از ما کت نداریم و لعنتی سرد است
" .در رنو در این زمان از سال
".ما قبل از ترک ھر آنچھ نیاز داریم خریداری خواھیم کرد"
".من ھیچ پولی با من ندارم. ھیچ سکھ ای نیست"
"یک صد دالر. بھ عالوه یک کیف پول پر از اعتبار الیوت گفت: "من مقداری دارم." 
کارت ما فقط می توانستیم بھ دور دنیا با کارتھا حرکت کنیم. آنھا ممکن است وقتی ما ما را ردیابی می کنند
" .از کارتھا استفاده کنید ، اما برای دو روز نیست
"... اما این یک تعطیالت و"
الیوت گفت: "و این الس وگاس است." "ھمیشھ فروشگاه در جایی وجود دارد
مغازه ھا در ھتل ھا بستھ نمی شوند. این یکی از شلوغ ترین اوقات سال است. بھ خوبی می شود
" .قادر بھ پیدا کردن کت و ھر چیز دیگری کھ ما نیاز داریم ، و ما ھمھ آن را با عجلھ پیدا خواھیم کرد
"بیا. ھر چھ زودتر از این خارج شویم نوک سخاوتمندی برای پیشخدمت و بھ پاھای او رسید. 
" .شھر ، ایمن تر احساس خواھم کرد
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.او با او بھ صندوق پول ، کھ در نزدیکی ورودی بود ، رفت
صندوقدار مردی سفید پوست بود و پشت سر یک جفت عینک ضخیم ، چاق بود. او لبخند زد
و از الیوت پرسید کھ آیا شام آنھا رضایت بخش بوده است ، و الیوت گفت کھ خوب بوده است ، و
.پیرمرد با انگشتان آرام و آرتریت شروع بھ ایجاد تغییر کرد
.بوی غنی سس چیلی از آشپزخانھ بیرون می آمد. فلفل سبز. پیازھا. نوعی فلفل سبز مکزیکی
.عطرھای متمایز چدار ذوب شده و مونتری جک
بال بالین غذاخوری تقریباً پر از مشتری بود. حدود چھل نفر بودند
خوردن شام یا انتظار خدمت بعضی ھا می خندیدند. یک زوج جوان در حال طرح ریزی بودند
توطئھ ، تکیھ ھای یکدیگر از طرف ھای مخالف غرفھ ، سر خود را
تقریباً لمس کردن تقریبا ھمھ مشغول گفتگوھای انیمیشن ، زوج ھا و
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گروھھای دنج از دوستان ، با لذت بردن از خود ، مشتاقانھ منتظر ماندن سھ روز باقی مانده ھستند
تعطیالت چھار روزه
ناگھان تینا احساس حسادت کرد. او می خواست یکی از این افراد خوش شانس باشد. او
می خواستم از یک وعده غذایی معمولی ، در یک شام معمولی ، در وسط یک ، لذت ببریم
.سعادتمندانھ زندگی عادی ، با ھر دلیلی کھ انتظار آینده ای طوالنی ، راحت ، عادی داشتھ باشد
ھیچکدام از این افراد مجبور نبودند در مورد قاتالن حرفھ ای ، توطئھ ھای عجیب و غریب ، گاز
.مردان شركت كھ مردان شركت گازي نبودند ، تپانچھ ھاي مجھز بھ صدا خفھ كننده ، بازدمي ھا
دانستند کھ چقدر خوش شانس بودند. او احساس می کرد کھ یک شکاف بزرگ و غیر قابل برش از ھم جدا شده است
او از بین افرادی مانند این ، و او تعجب می کرد کھ آیا او دوباره دوباره بھ ھمان راحتی و آرام خواھد بود
.عاری از مراقبت از آنجا کھ این شام ھا در این لحظھ بودند
.یک پیش نویس تیز و سرد پشت گردن او را لرزاند
.چرخید تا ببیند چھ کسی وارد رستوران شده است
.در بستھ بود. کسی وارد نشده بود
.با این حال ھوا سرد ماند - تغییر کرد
روی جعبھ جعبھ ، کھ در سمت چپ درب ایستاده بود ، یک تصنیف کشور در حال حاضر محبوب
:داشت بازی میکرد

.عزیزم ، عزیزم ، عزیزم ، من ھنوز تو را دوست دارم"
عشق ما زندگی خواھد کرد؛ من می دانم کھ

و یک چیز کھ می توانید شرط بندی کنید
.آیا این عشق ما ھنوز مرده نیست

- نھ ، عشق ما مرده نیست

- مرده نیست
- مرده نیست

" - مرده نیست

.رکورد گیر افتاد
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.تینا با بی اعتمادی بھ جک باکس خیره شد

- مرده نیست"
- مرده نیست
- مرده نیست

" - مرده نیست

"الیوت از صندوقدار دور شد و دستی روی شانھ تینا گذاشت. "چھ جھنمی؟
.تینا نمی توانست صحبت کند. او نمی تواند حرکت کند
.دمای ھوا بشدت افت می کرد
.لرزید
.مشتریان دیگر صحبت را متوقف کردند و بھ سمت خیره کردن دستگاه لکنت روی آوردند

- مرده نیست"
-نمرده
- مرده نیست

" - مرده نیست

.در ذھن تینا جلب شد Death تصویر چھره پوسیده
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."این کار را متوقف کنید"
".شخصی گفت: "نوازنده پیانو را شلیک کن
".شخص دیگری گفت: "لعنتی را لگد کن
.الیوت قدم بھ سمت جعبھ جعبھ گذاشت و آن را بھ آرامی تکان داد. دو کلمھ از تکرار متوقف شد
آھنگ دوباره روان شد - اما فقط برای یک خط آیھ دیگر. ھمانطور کھ الیوت چرخید
:بھ دور از دستگاه ، دوباره تکرار معنادار شروع شد

- مرده نیست"
- مرده نیست

" - مرده نیست

، تینا می خواست از طریق شام قدم بزند و ھرکدام از مشتری ھا را با گلوی خود جلب کند
 یک از آنھا را تکان دھید و آنھا را تھدید کنید ، تا زمانی کھ متوجھ شود چھ کسی جعبھ جعل را جعل کرده است. در
، در ھمان زمان ، او می دانست کھ این یک فکر منطقی نیست. توضیحات ، ھرچھ ممکن باشد
ساده نبود. ھیچ کس در اینجا دستگاه را تقلب نکرده بود. فقط یک لحظھ پیش ، او داشت
بھ این افراد بھ خاطر نظم و ترتیب زندگیشان حسادت می ورزید. مظنون بودن مضحک بود
.ھر یک از آنھا در سازمان مخفی کھ منزل وی را منفجر کرده بود ، بھ کار گرفتھ شدند
شگفت آور. پارانوئید آنھا فقط مردم عادی در رستوران کنار جاده بودند
.شام

- مرده نیست"
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- مرده نیست
" - مرده نیست

.الیوت دوباره جعبھ جعبھ را تکان داد ، اما این بار فایده ای ندارد
.ھوا ھنوز سردتر شد. تینا برخی از مشتریانی را کھ درباره آن اظھار نظر می کنند شنید
الیوت دستگاه را سختتر از آنکھ آخرین بار انجام داده بود تکان داد ، اما ھنوز ھم سخت تر ، اما این کار را انجام داد
بھ تکرار پیام دو کلمھ ای در صدای خواننده کشور ، انگار کھ
.دست نامرئی قلم گیرنده وانت یا لیزر دیسک را محکم در محل نگھ می داشت
صندوقدار سفید پوست از پشت پیشخوان بیرون آمد. "من مراقب آن خواھم شد ، مردمی." او
بھ یکی از پیشخدمتھا زنگ زد: "جنی ، ترموستات را بررسی کنید. ما قرار است گرما داشتھ باشیم
" .در اینجا امشب ، نھ تھویھ ھوا
.با نزدیک شدن پیرمرد ، الیوت از راھی خارج شد
نبود ، اما حجم آن افزایش یافت و این دو کلمھ jukebox اگرچھ ھیچ کس در حال لمس کردن
یق شام رونق می گرفت ، رعد و برق می کرد ، در پنجره ھا ارتعاش می کرد و وسایل نقره ای را خاموش می کرد
.میزھا

-نمرده"
-نمرده
"-نمرده

.و دست خود را بر روی گوش خود قرار داده است wincing برخی از مردم
پیرمرد مجبور شد فریاد بزند تا باالی صداھای انفجاری در جعبھ جعبھ شنیده شود. "وجود دارد
" .یک دکمھ در پشت برای رد کردن رکورد
، تینا نتوانست گوشھایش را بپوشاند. آغوشش مستقیم بھ طرف خود آویزان شد ، یخ زده ، سفت و سخت
دستھا را مشت کرد و او نتوانست اراده یا نیرویی برای بلند کردن آنھا پیدا کند. او می خواست
.جیغ می زد ، اما او نتوانست صدا را بسازد
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.سردتر ، سردتر

او از حضوري آشنا و روحي كھ در دفتر آنجال وجود داشت ، آگاه شد
وقتی رایانھ بھ تنھایی شروع بھ کار کرده بود. او ھمان احساس بودن را داشت
مدتی قبل دیدم کھ می خواھد در پارکینگ باشد
پیرمردی کھ کنار دستگاه خم شده است ، بھ پشت آن رسید ، دکمھ را پیدا کرد. او
.چندین بار آن را ھل داد

-نمرده"
-نمرده
"-نمرده

.باید آن را جدا کنید!" پیرمرد گفت"
مجدداً حجم افزایش یافت. این دو کلمھ در گوشھ و کنار از بلندگوھا منفجر شد
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غذاخوری با چنان نیروی باورنکردنی و بدون دردسر استخوان کھ باور داشتن آن دشوار بود
، دستگاه با قابلیت ریختن صدا با این صدای بیش از حد ساختھ شده است
قدرت بی وقفھ
.الیوت جعبھ جعبھ را از دیوار بیرون کشید تا پیرمرد بتواند بھ بند ناف برسد
در ھمان لحظھ تینا فھمید کھ ھیچ چیزی برای ترس از حضور در پشت این وجود ندارد
تظاھرات زودگذر این بھ معنای آسیب دیدن او نبود. کامال برعکس، در واقع. در یک فالش از
درک او از قلب رمز و راز دید. دستانش ، کھ بود
بھ مشت ھای محکم بستھ شده ، بار دیگر باز شد. تنش از گردن او خارج شد و
اما آن شد ، jackhammer عضالت شانھ ضربان قلب او کمتر شبیھ بھ ضرب و شتم یک
ھنوز ھم با ریتم عادی حل نشد. اکنون بیش از آنکھ تحت تأثیر ھیجان باشد تحت تأثیر قرار گرفتھ است
ترور اگر او اکنون سعی کرد فریاد بزند ، قادر بھ انجام این کار بود ، اما دیگر نمی خواست
جیغ
در حالی کھ صندوقدار سفید پوست پالگین را در دستان آرتروز گرفت و آن را تکان داد
در جلو و عقب در سوکت دیوار ، سعی در آزاد کردن آن ، تینا تقریبا بھ او گفت کھ متوقف شود. او
می خواست ببیند کھ اگر کسی در حضور کھ حضور داشت دخالت نمی کرد بعد چھ می شد
کنترل جوک بوکس را بھ دست گرفت. اما قبل از او می تواند راھی برای بیان عجیب خود بیاندیشد
.درخواست ، پیرمرد موفق بھ جدا کردن دستگاه شد
بھ دنبال تکرار یکنواخت و گوش دادن بھ آن پیام دو کلمھ ، سکوت
خیره کننده بود
.بعد از یک ثانیھ تسکین غافلگیر ، ھمھ افراد در غذاخوری از ھمکار قدیمی پیرزن کردند
"سالم ، آل ، من بھ آن دست نزنم جنی ، پیشخدمت ، از پشت پیشخوان بھ او زنگ زد. 
" .ترموستات می گوید گرما روشن است و در ھفتاد گرم است. شما بھتر است بھ آن نگاه کنید
".آل گفت: "شما باید کاری با آن انجام داده باشید." "دوباره در اینجا گرم می شود
".جنی اصرار داشت: "من آن را لمس نکردم
.آل او را باور نکرد ، اما تینا چنین کرد
الیوت از جعبھ جعبھ دور شد و با نگرانی بھ تینا نگاه کرد. "ھمھ شما ھستید
"درست؟
".بلھ ، خدایا ، بلھ! بھتر از مدتھاست کھ ھستم"
.او از لبخند برھم زد و اخم کرد
او با ھیجان گفت: "من می دانم این چیست. الیوت ، من دقیقاً می دانم کھ چیست! بیا!" "اجازه دھید
برو
او از تغییر رفتار خود گیج بود ، اما او نمی خواست چیزھایی را برای این موضوع توضیح دھد
.او را در اینجا در ناھار در را باز کرد و بھ بیرون رفت
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WINDSTORM ھنوز در پیشرفت بود ، اما آنقدر شدید نیست کھ شدید شود
زمانی بود کھ الیوت و تینا آن را از طریق پنجره رستوران تماشا کردند. سریع
باد از شرق بھ سمت شھر می چرخد. الدن با گرد و غبار و با رنگ سفید پودری
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طعم ناخوشایندشن و ماسھ ای کھ از بیابان جاروب شده بود ، ھوا چھره ھای آنھا را غرق می کرد و آن را داشت
آنھا سر خود را بھ پایین انداختند و از جلوی غذاخوری ، در کنار آن ، ریختند
از طریق نور بنفش زیر یک المپ بخار جیوه ای و سایھ ھای عمیق
پشت ساختمان
در مرسدس ، در تاریکی ، با درھای قفل شده ، او گفت: "جای تعجب نیست کھ ما چنین نکرده ایم
" !توانستھ است آن را بفھمم
"چرا تو روی زمین ھستی؟"
"ما بھ این ھمھ اشتباه نگاه کرده ایم"
"وای حباب"
".دست زدن بھ آن بھ عقب. بدون تعجب ما نتوانستھ ایم راه حلی پیدا کنیم"
درباره چی صحبت می کنی؟ آیا دیدی کھ من آنجا را دیدم؟ آیا جعبھ جعبھ را شنیدی؟"
نمی دانم چگونھ می تواند شما را تشویق کند. این باعث می شد خون من سرد شود. بود
".عجیب و غریب
او با ھیجان گفت: "گوش کن ،" فکر کردیم کسی پیام ھایی را برای من ارسال می کند
دنی کھ زنده بود فقط صورتم را بھ این حقیقت کھ مرده بود مالید - یا اینکھ بھ من اجازه دھد
می دانید ، با روشی دور ، کھ راھی کھ او درگذشت چیزی شبیھ بھ آنچھ من بودم نبودم
گفت. اما این پیامھا از یک سادیست برنمی آید. و آنھا نبوده اند
از طرف کسی کھ می خواھد داستان واقعی تصادف سیرا را افشا کند ، آمده است. آنھا
توسط یک غریبھ یا مایکل ارسال نمی شود. آنھا دقیقاً ھمان چیزی ھستند کھ بھ نظر می رسد
"!بودن
"سردرگم ، او گفت ، "و بھ طرز تفكر شما ، بھ نظر می رسد كھ اینھا چیست؟
".آنھا برای کمک گریھ می کنند"
"چی؟"
"! آنھا از دنی می آیند"
الیوت با وجدان و ترحم بھ او خیره شد ، چشمان تاریک او نشان دھنده ی دوردست است
"شما چھ می گویید" کھ دنی از قبر برای رسیدن بھ آن بھ شما منتھی شد سبک. 
ھیجان در رستوران؟ تینا ، شما واقعاً فکر نمی کنید کھ روح او در حال تعقیب بود
jukebox؟ "
".نھ ، نھ ، نھ. من می گویم دنی مرده نیست"
".یک دقیقھ صبر کن. یک دقیقھ صبر کن"
".دنی من زنده است! من از آن مطمئن ھستم"
".وی بھ او یادآوری کرد: "ما قبالً این استدالل را پشت سر گذاشتھ ایم و آن را رد کردیم
، ما اشتباه کردیم. جابورسکی ، لینکلن و سایر پسران ممکن است در سیراس جان سپرده باشند"
.اما دنی این کار را نکرد. من آن را می دانم من حس آن است. مثل اینھ کھ . . . وحی . . تقریباً مانند یک دید
شاید یک حادثھ رخ داده است ، اما این مانند چیزی نیست کھ بھ ما گفتھ شد. این چیزی بود
" .بسیار متفاوت ، چیزی بسیار عجیب و غریب
"این در حال حاضر واضح است. اما"
دولت مجبور شد آن را پنھان کند ، و بنابراین این سازمانی کھ کنبک برای آن فعالیت می کند ، بود"
" .با توجھ بھ مسئولیت سرپوش گذاشتن
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الیوت گفت: "من تا االن با تو ھستم." "این منطقی است. اما چگونھ دنی را زنده می دانید؟
" .این لزوماً دنبال نمی شود
، وی گفت: "من فقط بھ شما می گویم آنچھ می دانم ، چھ احساسی دارم." "احساس فوق العاده ای از صلح
مطمئن باشید ، قبل از اینکھ سرانجام موفق بھ خاموش کردن آن شوید ، در غذاخوری بھ من رسید
jukebox این فقط یک احساس درونی صلح نبود. این از خارج از من آمده است. مثل موج.
 جھنم ، من واقعاً نمی توانم این را توضیح دھم. من فقط می دانم چھ احساسی داشتم. دنی در تالش بود تا اطمینان دھد
من ، سعی کردم بھ من بگویم کھ او ھنوز زنده است. من آن را می دانم دنی از حادثھ جان سالم بھ در برد ، اما
آنھا نمی توانند بھ او اجازه دھند بھ خانھ برگردد زیرا بھ ھمھ می گفت دولت این کشور است
مسئول کشتھ شدن دیگران است و این امر ارتش مخفی آنھا را منفجر خواھد کرد
" .نصب گسترده ای باز است
".شما در حال رسیدن ھستید ، در حال گرفتن نی ھستید"
."او اصرار داشت: "من نیستم ، نیستم
"تا جایی کھ است دنی؟"
آنھا او را در جایی نگھ می دارند. من نمی دانم چرا آنھا او را کشتند. من نمی دانم"
.چھ مدت فکر می کنند می توانند او را مانند این بطری نگھ دارند. اما این کاری است کھ آنھا انجام می دھند
این چیزی است کھ اتفاق می افتد این ممکن است شرایط دقیق نباشد ، اما بسیار زیبا ھستند
" .لعنت بھ حقیقت
"تینا"
.او اجازه نمی داد کھ او قطع کند. "این نیروی مخفی پلیس ، این افراد در پشت کنبک ھستند
آنھا فکر می کنند شخصی کھ با پروژه پاندورا درگیر شده است آنھا را روشن کرده است و بھ من گفت . .
چھ اتفاقی برای دنی افتاد البتھ آنھا اشتباه می کنند. این یکی از آنھا نبود این است
" .دنی بھ نحوی . . . نمی دانم چگونھ . . اما او بھ من رسیده است
... فھمی را کھ در غذا برایش آمده بود توضیح دھید. "بھ نوعی ... بھ طریقی
او در حال رسیدن است. . . با ذھن او حدس می زنم. دنی کسی بود کھ آن کلمات را نوشت
" روی تختھ گچ. با ذھنش
".تنھا اثبات این چیزی است کھ شما می گویید احساس می کنید. این بینایی کھ داشتھ اید"
"نھ یک دیدگاه"
" .بھ ھر حال ، این اثبات نیست
او گفت: "این اثبات بھ اندازه کافی برای من است." اگر می خواستید این امر بھ اندازه کافی اثبات می شود
 احساسی را کھ احساس می کنید احساس کنید ھمان تجربھ را در آنجا در ناھارخوری خواھید داشت. این دنی بود کھ
وقتی کھ من در محل کار بودم ، بھ دست من رسید. . . مرا در دفتر یافت. . . سعی در استفاده از
کامپیوتر ھتل برای ارسال پیام خود بھ من. و حاال جعبھ جعبھ. او باید ... روانی باشد
، خودشھ! او ھمین است. او روانی است. او مقداری قدرت دارد
سعی می کند بھ من بگوید کھ زنده است ، از من خواست کھ او را پیدا کنم و او را نجات دھم. و افرادی کھ ھستند
نگھ داشتن او نمی دانم کھ او این کار را انجام داده است! آنھا در حال مقصر بودن نشت یکی از خودشان ھستند
" .شخصی از پروژه پاندورا
"تینا ، این یک تئوری بسیار تخیلی است ، اما"
ت تخیل باشد ، اما یک تئوری نیست. این درست است. این واقعیت است. من آن را در اعصاب خود احساس می کنم"
" آیا می توانید از طریق آن شکارچی بگیرید؟ آیا می توانید ثابت کنید کھ اشتباه کردم؟
اول از ھمھ ،" الیوت گفت ، "قبل از اینکھ او را بھ کوه با جابورسکی ، در ھمھ"
سالھا کھ شما او را می شناختید و در ھمان خانھ ای با او زندگی می کردید ، آیا دنی ھرگز نشان داده است
" عالئم روانی بودن؟
"اخم کرد "نھ
"پس چگونھ او بھ طور ناگھانی این ھمھ قدرت شگفت انگیز را دارد؟"
".صبر کنید. بلھ ، من چیزھای کوچکی را کھ او انجام داده است بھ یاد می آورم بھ نوعی عجیب است"
"مانند آنچھ کھ؟"
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مثل زمانی کھ او می خواست دقیقاً بداند پدرش برای زندگی چھ کاری انجام داده است. او ھشت سالھ بود"
یا نھ سالھ ، و او در مورد جزئیات کار فروشنده یک کنجکاوی بود. مایکل در نشست
میز آشپزخانھ با او و عکس گرفتن از عکس. دنی بھ سختی پیر بود کھ بفھمد
قوانین ، اما او قبالً ھرگز بازی نکرده است. او مطمئناً پیر نبود و ھمھ را بھ یاد می آورد
کارتھایی کھ پرداختھ شده اند و شانس او   را از آن محاسبھ می کنند ، مانند بعضی از بھترین ھا
م دھند. با این وجود او پیوستھ پیروز شد. مایکل برای نشان دادن کازینو از یک گلدان پر از بادام زمینی استفاده کرد
" .چیپس ، و دنی برنده ھر مھره در شیشھ بود
".الیوت گفت: "بازی باید تقلبی شده بود." "مایکل بھ او اجازه داد تا پیروز شود
در ابتدا فکر می کردم. اما مایکل قسم خورد کھ او این کار را نمی کرد. و بھ نظر می رسید"
.واقعاً از خط شانس دنی شگفت زده شده است. عالوه بر این ، مایکل مکانیک کارت نیست
او نمی تواند بھ اندازه کافی یک تختھ را اداره کند تا در حین جابجایی آن را جمع کند. و بعد ھم بود
المر
"چھ کسی المر؟"
، او سگ ما بود. یک سگ کوچک و زیبا. یک روز ، حدود دو سال پیش ، من در آشپزخانھ بودم"
یک پای سیب درست کرد ، و دنی وارد شد تا بھ من بگوید المر جایی نبود کھ در آن پیدا شود
.حیاط. ظاھراً وقتی باغبانان بھ اطراف می آیند ، مشعل از دروازه خارج شد
دنی گفت مطمئن است کھ المر قصد بازگشت ندارد زیرا وی مورد اصابت گلولھ قرار گرفتھ و کشتھ شده است
با کامیون بھ او گفتم نگران نباش. گفتم ما المر را ایمن و سالم خواھیم یافت. اما ما ھرگز
" .انجام داد ما ھرگز او را اصالً پیدا نکردیم
".فقط بھ این دلیل کھ شما ھرگز او را پیدا نکردید - این اثبات نمی کند کھ وی توسط یک کامیون کشتھ شد"
".این بھ اندازه کافی اثبات برای دنی بود. او ھفتھ ھا سوگواری کرد"
".الیوت آھی کشید. "برنده شدن چند دست در عکس سیاه - این شانس است ، ھمانطور کھ شما گفتید
پیش بینی اینکھ یک سگ فراری در ترافیک کشتھ می شود - این فقط یک فرض معقول است
، تحت شرایطی و حتی اگر اینھا نمونھ ھایی از توانایی روانی بودند
" .ترفندھای کوچکی مثل آن سالھای نوری از آنچھ اکنون بھ دنی نسبت می دھید ، می باشد
من می دانم. بھ نوعی ، توانایی ھای او بسیار قوی تر شده است. شاید بھ ھمین دلیل باشد"
".وضعیت او است. ترس. استرس
اگر ترس و استرس می تواند قدرت ھدایای روانی خود را افزایش دھد ، چرا او شروع بھ تالش نکرد"
" برای ارتباط با شما ماھھا قبل؟
شاید یک سال استرس و ترس طول بکشد تا توانایی ایجاد شود. من نمی دانم." سیل از"
خشم غیر منطقی او را شست:: مسیح ، چگونھ می توانم جواب آن را بدانم؟
"شما جرات کردید کھ در تئوری خود سوراخ کنم. این ھمان چیزی است کھ من ھستم وی گفت: "آرام باشید." 
".در حال انجام
، گفت: "نھ". "تا آنجا کھ من می بینم ، شما ھنوز یک سوراخ در آن شلیک نکرده اید. دنی زنده است
در جایی نگھداری می شود ، و او سعی دارد با ذھن خود بھ من برسد. از راه دور نھ نھ
ارتباط از راه دور او قادر است اشیاء را فقط با فکر کردن درباره آنھا جابجا کند. این را چھ می نامید؟
" آیا نامی برای این توانایی وجود ندارد؟
".Telekinesis" :الیوت گفت
است. آیا توضیحی بھتر برای آنچھ رخ داده است telekinetic بلھ! ھمینطور است. او"
"شام؟
".خب نھ"
"آیا شما بھ من بگویید این تصادفی بود کھ سابقھ روی آن دو کلمھ گیر افتاد؟"
الیوت گفت: "نھ". "این تصادفی نبود. حتی بعید است کھ از این اتفاق بیافتد
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گفت: "نھ". "من نمی توانم بھ توضیح بھتر فکر کنم ، اما من حاضر نیستم کھ شما را بپذیرم. من
" .ھرگز بھ آن تلخی روانی ایمان نیاورد
برای یک یا دو دقیقھ یا ھیچ یک از آنھا صحبت نکردند. آنھا در پارکینگ تاریک و در خانھ خیره شدند
، حیاط حصارکشی پر از پنجره درام گالن کھ فراتر از قرعھ کشی است. ورق ، پف
و چرخاندن قیف ھایی از گرد و غبار مبھم فسفرسانس مانند تماشاچیان از طریق آن حرکت می کردند
شب
در آخر تینا گفت ، "من راست ھستم ، الیوت. من می دانم کھ ھستم. نظریھ من ھمھ چیز را توضیح می دھد. حتی
کابوس ھا این روش دیگری است کھ دنی در تالش است تا بھ من برسد. او بھ من فرستاده است
کابوس ھای چند ھفتھ گذشتھ بھ ھمین دلیل است کھ آنھا بسیار متفاوت از ھر
" .رویاھایی کھ قبالً داشتم ، خیلی قوی تر و زنده تر
.بھ نظر می رسید او این بیانیھ جدید را عصبانی تر از آنچھ گفتھ بود قبالً می دانست
".صحبت می کنید telekinesis صبر کنید ، صبر کنید ، صبر کنید. اکنون شما در مورد قدرت دیگری عالوه بر"
"اگر او یکی از توانایی ھا را دارد ، چرا دیگری نیست؟"
".زیرا خیلی زود شما خواھید گفت کھ او خداست"
و قدرت نفوذ در رویاھای من است. این توضیح می دھد کھ چرا خواب دیدم telekinesis فقط"
درباره چھره شرور مرگ در این کتاب طنز. اگر دنی برای من پیام ارسال کرد
رویاھا ، فقط طبیعی است کھ او از تصاویری کھ با او آشنا بوده استفاده کرده باشد - مانند یک ھیوال از خارج
" .داستان ترسناک مورد عالقھ
فت: "اما اگر او بتواند رویاھای شما را برای شما بفرستد ، چرا او بھ سادگی نمی تواند یک چیز ظریف را منتقل کند
پیام روشن بھ شما می گوید چھ اتفاقی برای او افتاده است و کجا است؟ آیا او را دریافت نمی کند
کمک او خیلی سریعتر می خواھد؟ چرا او اینقدر نامشخص و غیرمستقیم خواھد بود؟ او باید بفرستد
پیام روانشناختی مختصر ، ایمیل روانی از منطقھ گرگ و میش ، آن را بسیار آسان تر می کند
" شما باید بفھمید
".او گفت: "طعنھ آمیز نشو
".من نیستم. من فقط یک سؤال سخت می پرسم. این یک سوراخ دیگر در نظریھ شما است"
او محروم نمی شود. "این حفره نیست. توضیحات خوبی وجود دارد. بدیھی است ، مثل من
قادر بھ حرکت اشیاء با خود است ، telekinetic بھ شما گفت ، دنی دقیقاً تلھ پاتیک نیست. او
ذھن و او می تواند تا حدودی رویاھا را تحت تأثیر قرار دھد. اما او تلھ پاتی مسطح نیست. او
نمی تواند افکار مفصل را منتقل کند. او نمی تواند 'پیام ھای مختصر ذھنی' ارسال کند زیرا او است
" .آنقدر قدرت و کنترل ندارد. بنابراین او باید سعی کند بھ بھترین شکل ممکن بھ من برسد
"آیا شما بھ ما گوش می دھید؟"
".او گفت: "من گوش کرده ام
".ما مثل یک کاندیدای نخست وزیر برای یک سلول پر شده صدا می کنیم"
".نھ. من فکر نمی کنم کھ این کار را انجام دھیم"
".الیوت گفت: "این صحبت از قدرت روانی است. این دقیقاً چیزھای سطح باالیی نیست
".سپس آنچھ را کھ در غذا صرف شده است توضیح دھید"
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متزلزل ایمان کھ او شروع بھ زیر سؤال بردن کرد ، مذھبی نبود ، اما ، اماو گفت: "من نمی توانم. لعنت بر آن ، من نمی توانم ،" مانند یک کشیشی کھ ایمانش عمیقاً بھ گوش رسیده بود ، گفت
علمی
"تالش نکنید تا واقعیتھا را در گربھ ھای مرتب مرتب کنید وی گفت: "مانند یک وکیل فکر نکنید." 
منطق
".این دقیقاً ھمان کاری است کھ من برای انجام این کار آموزش دیدم"
او با ھمدلی گفت: "من می دانم." "اما جھان مملو از چیزھای غیر منطقی است
".با این وجود درست است و این یکی از آن ھاست
.باد ماشین اتومبیل اسپرت را خاموش می کرد ، در امتداد پنجره ھا تکیھ می زد و بھ دنبال راھی بود
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یوت گفت: "اگر دنی از این قدرت باورنکردنی برخوردار است ، چرا او فقط پیام ھایی را برای شما ارسال می کند؟
" چرا او حداقل با مایکل تماس نمی گیرد؟
شاید او بھ اندازه کافی نزدیکی با مایکل احساس نکند کھ سعی کند بھ او برسد. از ھمھ گذشتھ ، آخرین"
، چند سالی کھ ازدواج کردیم ، مایکل با بسیاری از زنان دیگر در حال فرار بود
بیشتر اوقات خود را بھ دور از خانھ می گذراند ، و دنی حتی از من احساس رھایی می کرد
انجام داد من ھرگز علیھ مایکل صحبت نکردم. من حتی سعی کردم برخی از اقدامات او را توجیھ کنم ، زیرا من
نمی خواست دنی از او متنفر باشد. اما دنی دقیقاً صدمھ دید. گمان می کنم طبیعی است
" .برای اینکھ او بھ من برسد نھ بھ پدرش
.دیواری از گرد و غبار بھ آرامی روی خودرو افتاد
.ھنوز ھم فکر می کنید می توانید نظریھ من را پر از سوراخ کنید؟" او پرسید"
".نھ. شما پرونده خود را خیلی خوب استدالل کرده اید"
".متشکرم ، قضاوت کن"
ھنوز نمی توانم باور داشتھ باشم کھ شما درست می گویید. من می دانم برخی افراد باھوش لعنتی بھ این اعتقاد دارند"
ESP ، من اینطور نیست. من نمی توانم خودم را بھ پذیرش این تلخی روانی بسپارم. ھنوز نھ ، بھ ھر حال من ھستم 
" .بھ دنبال توضیحات کمتر عجیب و غریب خواھم بود
".تینا گفت: "و اگر یکی از آنھا پیش آمد ، خیلی جدی می خواھم
دستی روی شانھ اش گذاشت. "دلیل اینکھ من با شما استدالل کردم این است ... من نگرانم
" تو ، تینا
"درباره عقل من؟"
نھ ، نھ. این توضیحات روانشناختی من را اذیت می کند ، زیرا بھ شما امید می دھد"
دنی ھنوز زنده است. و این خطرناک است بھ نظرم می رسد کھ تازه خود را تنظیم می کنید
." برای یک سقوط بد ، درد زیادی
".نھ اصالً. زیرا دنی واقعاً زنده است"
"اما اگر او این طور نباشد؟"
".او ھست"
".اگر فھمید کھ او مرده است ، مثل این خواھد بود کھ دوباره او را از دست بدھیم"
".او اصرار داشت: "اما او مرده نیست." "من آن را احساس می کنم. من آن را حس می کنم. آن را می دانم ، الیوت
.و اگر او است مرده؟" الیوت پرسید ، ھرچقدر ھم کھ اصرار داشت"
".او تردید کرد. سپس: "من می توانم آن را اداره کنم
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"مثبت""مطمئنی؟"
در نور کم نور ، جایی کھ درخشانترین چیز سایھ مومیایی بود ، چشمھایش را یافت ، نگھ داشت
، او را با نگاه خود. احساس می کرد کھ انگار او فقط بھ او نگاه نمی کند بلکھ بھ درون او نگاه می کند
، از طریق او سرانجام تکیھ داد و گوشھ دھانش را بوسید ، سپس گونھ اش
چشمانش
".او گفت ، "من نمی خواھم قلب شما شکستھ شود
".این نخواھد بود"
".من آنچھ می توانم انجام دھم تا ببینم اینگونھ نیست"
".میدانم"
".اما وجود ندارد بسیار می تواند انجام آن را از دست من. ما فقط باید بھ جریان با حوادث است"
دستي را بھ پشت گردنش انداخت و صورت خود را نزدیك نگھ داشت. طعم لب و لبش
.گرما او را غیرقابل توصیف خوشحال کرد
آھی کشید ، از او تکیھ داد و ماشین را شروع کرد. ما بھتر حرکت می کنیم
" .برخی از خریدھا برای انجام دادن کتھای زمستانی. یک زن و شوھر از مسواک
، اگرچھ تینا ھمچنان با اعتقاد غیرقابل انکار مبنی بر زنده بودن دنی زنده شد
ھنگامی کھ سوار بر بلوار چارلستون می گردید ، دوباره ترس او را گرفت. او دیگر نبود
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از ترس از روبرو شدن با حقیقت وحشتناک کھ ممکن است منتظر رنو باشد. چھ اتفاقی افتاده بود
دنی ھنوز ممکن است وحشتناک ، متالشی کننده باشد ، اما او فکر نمی کرد اینقدر سخت باشد
قبول کردن بھ عنوان "مرگ" او بوده است. تنھا چیزی کھ اکنون او را می ترساند امکان بود
کھ آنھا بتوانند دنی را پیدا کنند و نتوانند او را نجات دھند. در فرآیند مکان یابی
پسر ، او و الیوت ممکن است کشتھ شوند. اگر آنھا دنی را پیدا کردند و سپس تالش کردند ھالک شوند
او را نجات دھید ، مطمئناً این یک ترفند ناخوشایند سرنوشت خواھد بود. او از تجربھ این سرنوشت را می دانست
حال حیلھھای کثیف بی شماری تا آستین بزرگ خود، و کھ بود کھ چرا او ترسیده بود
بی شرم
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WILLIS BRUCKSTER STUDIED HICKY KENO TICKET ، با دقت آن را با
شماره ھای برنده شروع بھ چشمک زدن روی صفحھ الکترونیکی کھ از کازینو آویزان شده است
سقف. او سعی کرد بھ ظاھر کامالً عالقمند بھ نتیجھ این بازی عالقھ داشتھ باشد ، اما در واقع او
اھمیتی نداد بلیط مشخص شده در دست او بی ارزش بود؛ او آن را بھ شرط بندی نکرده بود
.پنجره ، ھیچ پولی بر روی آن دستمزد نگرفتھ بود. او از كنو بھ عنوان یك پوشش استفاده مي كرد
او نمی خواست توجھ افراد امنیتی ھمھ کاره کازینو را بھ خود جلب کند
ساده ترین راه برای فرار از توجھ آنھا بھ نظر می رسید کھ کمترین تھدید در ھیاھو بود
اق عظیم با توجھ بھ این نکتھ ، بروکسر یک کت و شلوار اوقات فراغت از پلی استر سبز رنگ ، سیاه و سفید پوشید
نان و جوراب سفید. او دو کتاب از کوپن ھای تخفیف کھ در کازینوھا داشت حمل می کرد
از آن استفاده کنید تا بازیکنان حافظھ را بھ داخل خانھ بکشید ، و او یک دوربین را با بند در اطراف خود پوشید
یک بازی بود کھ ھیچ جذابیتی برای ھر دو ھوشمند نداشت keno ، گردنش. عالوه بر این
.قماربازان یا کالھبرداران ، دو نوع مشتریانی کھ بیشتر افراد امنیتی را عالقھ مند ھستند
ویلیس برزکر چنان مطمئن بود کھ کسل کننده و معمولی بھ نظر می رسد کھ چنین نمی شود
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.اگر یک نگھبان بھ او نگاه کرده و خمیازه کشید تعجب کرد
.او مصمم بود کھ در این تکلیف کوتاھی نکند. این یک شغل شغلی بود یا شکنی
شبکھ بد می خواست ھمھ افرادی را کھ ممکن است برای بازدم خود فشار بیاورند از بین ببرد
جسد دنی اوانز و مأموران علیھ الیوت استریکر و کریستینا ایوانز ھدف قرار گرفتند
تاکنون نتوانستھ اند دستورات خود را برای فسخ این زوج انجام دھند. ناسازگاری آنھا داد
ویلیس بروکسر فرصتی برای درخشش دارد. اگر او یک ضربھ تمیز در اینجا ، در کازینو شلوغ ، او
.از پیشرفت اطمینان خواھد یافت
بروكستر در راس پلھ برقی ایستاده بود كھ از آرشیو خرید پایین تر بھ سمت خیابان حرکت می کرد
، در طول دوره استراحت خود از جدول بازی ھا .Bally's سطح کازینو ھتل
دالالن خستھ و بازنشستھ بازنشستھ بھ آ. ، گردن ھای سفت پرستار و شانھ ھای دردناک و بازوھای سرب
اتاق استراحت و قفل در پایین و در سمت راست از پلھ برقی. آ
مدتی پیش گروه پایین رفتھ بودند و برای آخرین موضع خود در جدول ھا بر می گردند
قبل از اینکھ کارمندان کامالً جدید با تغییر تغییر وظیفھ کنند. انتظار کاراکتر بود
.یکی از آن فروشندگان: مایکل ایوانز
او انتظار نداشت کھ این مرد را در محل کار پیدا کند. او فکر کرده بود کھ اوانز ممکن است در حال نگھداری باشد
ھوشیارانھ در خانھ تخریب شده ، در حالی کھ آتش نشانان در حال فرو رفتن ھنوز ھم در حال ذوب شدن بودند
آوار ، در جستجوی بقایای زنی کھ فکر می کردند ممکن است در آنجا دفن شود. ولی
ھنگامی کھ بروکسر سی دقیقھ قبل وارد ھتل شده بود ، ایوانز با او گپ می زد
بازیکنان در جدول بزور و با تھدید او ، شوخی ھای ترکیبی ، و ناراحت کردن انگار ھیچ چیز
.اھمیت اواخر در زندگی او اتفاق افتاده بود
شاید ایوانز از انفجار خانھ قبلی خود خبر نداشتھ باشد. یا شاید او چنین کرد
.می دانید و فقط در مورد ھمسر سابق خود لعنتی نکردید. شاید طالق تلخی بوده است
نزدیک شود Evans ھنگامی کھ فروشنده فروشنده گودال بزور و با تھدید را ترک کرد ، نتوانست بھ
شروع استراحت در نتیجھ ، او خود را در اینجا ، در راس مستقر می کرد
پلھ برقی ، وانمود کرده بود کھ بھ تابلوی کنو عالقھ مند است. او اطمینان داشت کھ او
وقتی مرد در سالھای بعد از سالن نمایندگی باز می گشت ، اوانز را میخ می زد
.دقایق
روی تابلو پخش شد. پس از آن ویلیس بروکسر بھ آنھا خیره شد keno آخرین شماره شماره
کارت بازی خود را با ناامیدی و انزجار آشکار خرد کرد ، گویی او چند نفر را از دست داده است
.دالرھای سخت درآمد

صفحھ 121

بھ پلھ برقی نگاه کرد. فروشندگان شلوار مشکی ، پیراھن سفید و کراوات رشتھ ای
صعودی بود
بروکسر از پلھ برقی دور شد و کارت کنو را باز کرد. او آن را مقایسھ کرد
یک بار دیگر با شماره ھای موجود در صفحھ الکترونیکی ، انگار کھ دعا می کند کھ دارد
بار اول اشتباه کردم
مایکل ایوانز ھفتمین نمایندگی از پلھ برقی بود. او خوش تیپ و راحت بود
مردی کھ بھ جای راه رفتن ، بلندپرواز بود. او متوقف شد تا یک کلمھ با یک ظاھر زیبا و زیبا بگذارد
پیشخدمت کوکتل ، و او بھ او لبخند زد. فروشندگان دیگر جریان دارند ، و ھنگامی کھ ایوانز
سرانجام از پیشخدمت دور شد ، او آخرین حرکت خود را با حرکت کرد
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، بھ سمت چالھ ھای بزور و با تھدید
Bruckster در حالی کھ با فشار در وسط ایستاده ، در کنار توپ قرار گرفت و کمی عقب افتاد
جنجالی کھ کازینو عظیم را مھار کرد. او بھ جیب لباس اوقات فراغت خود رسید
یک قوطی آئروسل کوچک را کھ کمی بزرگتر از یکی از آن سبک ھای اسپری بود بیرون آورد
.دستگاه ھای خوشبو کننده تنفس ، بھ اندازه کافی کوچک کھ نمی توانند در دست بروکسستر مخفی شوند
آنھا در یک خوشھ خنده مردم ایستادند. ھیچ کس در گروه خوشی نیست
از مزیت استفاده کرد Bruckster .بھ نظر می رسید کھ او مانع راھرو اصلی است
.مکث کنید تا معدنش را روی شانھ بزنید
".ایوانز چرخید ، و بروکسر گفت: "فکر می کنم شاید شما این را بھ آنجا رھا کنید
"متعجب؟"
بروکسر دست خود را ھجده اینچ زیر چشمان مایکل ایوانز نگھ داشت ، بھ طوری کھ فروشنده
.مجبور شد نگاھی بھ پایین بیندازد تا ببیند چھ چیزی بھ او نشان داده شده است
، اسپری ریز ، با فشار زیاد ، او را بھ صورت صورت در گرفت
.در میان بینی و لبھا ، سریع و عمیق بھ سوراخ بینی نفوذ می کند. کامل
طور کھ ھر کسی واکنش نشان می داد واکنش نشان داد. او وقتی تعجب کرد کھ متوجھ شده بود ، با تعجب گاز گرفت
سرخ شده
- گاز گرفتگی غبار مھلک بینی خود را کشید ، جایی کھ سم فعال - بھ خصوص سریع
بالفاصلھ از طریق غشای سینوس جذب می شود. در دو instant عمل نوروتوکسین
.ثانیھ در جریان خون او بود و اولین تشنج بھ قلب او اصابت کرد
بیان غافلگیرانھ ایوانز بھ شوک تبدیل شد. سپس یک بیان وحشی و پیچ خورده از عذاب
صورت خود را بھ صورت درد وحشیانھ ای کھ بر روی او می پیچید ، پیچید. او را خنجر زد ، و یک روبان از
بزاق کف دار از گوشھ دھانش ، پایین چانھ اش ، جدا شد. چشمانش بھ عقب چرخید
.در سر او ، و او افتاد
".وقتی بروکسر دستگاه آئروسل مینیاتوری را جیب زد ، گفت: "ما یک بیمار بیمار در اینجا داریم
.سرھا بھ سمت او چرخیدند
"!بروكستر گفت: "بھ اتاق مرد بده." "بھ خاطر خدا ، کسی دکتر می کند
ھیچ کس نمی توانست قتل را دیده باشد. در یک فضای سرپناه در داخل انجام شده است
جمعیت ، مخفی شده توسط اجساد قاتل و مقتول. حتی اگر کسی بوده است
با نظارت بر آن ناحیھ از یک دوربین سربار ، چیز زیادی برای او نخواھد بود
.دیدن
ویلیس براکستر بھ سرعت در کنار مایکل ایوانز زانو زد و پالس خود را گرفت انگار کھ خودش باشد
.انتظار می رود یکی را پیدا کند ھیچ ضربان قلب وجود نداشت ، حتی یک دوبلھ کم رنگ
یک فیلم نازک از رطوبت ، بینی و لب و چانھ قربانی را پوشانده بود ، اما این تنھا بود
محیط بی ضرر کھ در آن سم معلق شده بود. خود سم فعال داشت
a در حال حاضر در بدن مقتول نفوذ کرده ، کار خود را انجام داده و شروع بھ تجزیھ در
وعھ ای از مواد شیمیایی کھ بھ طور طبیعی اتفاق می افتند و بعداً در صورت صدمھ دیدن ، ھیچ آالرم ایجاد نمی کنند
نتایج باتری معمول آزمایش ھای پزشکی قانونی را مطالعھ کرد. در چند ثانیھ متوسط
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ھمچنین تبخیر می شود ، و ھیچ چیز غیرعادی برای برانگیختن حضور اولیھ پزشک معالج باقی نمی ماند
ظن
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یک محافظ امنیتی یکنواخت از میان انبوھی از چشم اندازھای کنجکاو استفاده می کرد
"کنار براکستر ایستاده است. "اوه ، لعنتی ، این مایک ایوانز است. اینجا چھ اتفاقی افتاد؟
براکستر گفت: "من پزشک نیستم ، اما مطمئناً مانند قلب او بھ نظر می رسد
مانند سنگ افتاد ، بھ ھمان روشی کھ عموی من ند گذشتھ چھارم ژوئیھ درست در خیابان سقوط کرد
" .وسط نمایش آتش بازی
 ، اما پس از آن ابراز نارضایتی کرد CPR نگھبان سعی کرد نبض را پیدا کند اما نتوانست این کار را انجام دھد. او
".من فکر می کنم ناامید کننده است"
چگونھ او می تواند یک حملھ قلبی باشد ، او خیلی جوان است؟" کاراکتر تعجب کرد. "عیسی ، تو"
" فقط ھرگز نمی دانم ، آیا شما؟
."نگھبان موافقت كرد: "شما ھرگز نمی دانید
پزشک ھتل پس از معاینھ بدن ، آن را سکتھ قلبی خواند. بنابراین
.تاج بنابراین گواھی فوت
یک قتل کامل
.ویلیس براکستر لبخندی را سرکوب کرد
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JUDGE HAROLD KENNEBECK BUILT بصورت ویژه کشتی ھای بطری را بطور کامل تھیھ کنید.
-دیوارھای دیو او را با نمونھ ھایی از سرگرمی خود انداختھ بودند. یک مدل کوچک از ھفدھم
قرن ھلندی ھلندی دائماً در یک بطری کوچک و آبی کم رنگ در بادبان قرار داشت. بزرگ
شونئر چھار کارشناسی ارشد یک کوزه پنج گالن را پر کرد. اینجا یک برورنتین چھار دنده بود
.بادبان تنگ در باد دائمی؛ و در اینجا یک کراول سوئدی در اواسط قرن شانزدھم بود
کاروانی اسپانیایی قرن پانزدھم. یک تاجر انگلیسی. گیره بالتیمور. ھمھ
کشتی با مراقبت و صنایع دستی قابل توجھ ایجاد شد ، و بسیاری از آنھا بھ طور منحصر بھ فرد در این کشور بودند
.بطری ھای شکل کھ ساخت و ساز آنھا را سخت تر و تحسین برانگیز کرده است
کنبک در مقابل یکی از موارد نمایشگر ایستاده بود ، و بھ بررسی تقلب ھای دقیق و دقیق پرداخت
ناوچھ فرانسوی اواخر قرن ھجدھم. ھمانطور کھ او بھ مدل نگاه کرد ، او نبود
بھ موقع منتقل شده و یا در خیاالت ماجراجویی ھای دریای مرتفع گم شده اند. بلکھ او بود
کشتی ھای او ، در شیشھ ھای آنھا مھر و موم شده است .Evans در مورد تحوالت اخیر در پرونده
جھان ، او را آرام کرد. او دوست داشت وقتی مشكلی برای كار داشت با آنھا وقت بگذارد
بیرون و یا وقتی کھ او در لبھ بود ، زیرا آنھا باعث می شدند احساس آرامش کنند و امنیت بھ وی اجازه داد
.ذھن بھ عملکرد در اوج عملکرد
ھر چھ او بیشتر در مورد این فکر می کرد ، کمتر کنبک توانست باور کند کھ ایوانز است
زن حقیقت را در مورد پسرش می دانست. مطمئناً اگر کسی از پروژه پاندورا گفتھ بود
او چھ اتفاقی برای آن دستھ از پیشاھنگان افتاده بود ، او نمی توانست بھ این خبر واکنش نشان دھد
با انصاف او می ترسید ، وحشت زده می شد. . . و لعنتی عصبانی. او
.مستقیم بھ پلیس ، روزنامھ ھا یا ھر دو مراجعھ می کردند
.در عوض ، او بھ الیوت استریکر رفتھ بود
و در اینجا بود کھ پارادوکس مانند یک جک در جعبھ باال پرید. از یک طرف ، او
طوری رفتار کرد کھ گویی او حقیقت را نمی داند. اما از طرف دیگر ، او مشغول کار بود
استریکر دوباره گور پسرش را بازگشایی کرد ، کھ بھ نظر می رسید نشان می دھد او می دانستھ است
چیزی
را باور کرد ، انگیزه ھای زن بھ اندازه کافی بی گناه بودند. با توجھ Stryker اگر می توان
بھ وکالت ، خانم ایوانز از اینکھ جسارت دیدن پسر را نداشت ، احساس گناه کرد
بدن مثلھ شده قبل از دفن. او احساس کرد کھ اگر نتوانستھ است آخرین احترام خود را پرداخت کند
مرحوم گناه او بھ تدریج بھ یک مشکل روانی جدی تبدیل شده بود. او
.در پریشانی بزرگی بود و او از رویاھای ھولناک کھ ھر شب او را گرفتار می کرد رنج می برد
.این داستان استریکر بود
کنبک تمایل داشت استریکر را باور کند. یک عنصر تصادفی درگیر بود ، اما
ھمھ تصادف معنی دار نبود. این چیزی بود کھ تمایل داشت وقتی او فراموش کند
زندگی خود را در بازی اطالعاتی گذراند. کریستینا ایوانز احتماالً سرگرمی نکرده است
تردید تنھا درباره توضیحات رسمی درباره حادثھ سیرا. او احتماالً چنین نکرده بود
ھنگامی کھ او درخواست بازگرداندن یک مورد لعنتی در مورد پاندورا کرد ، اما او را شناختھ است
.زمان بندی نمی توانست بدتر باشد
اگر زن واقعاً چیزی از این پوشش را نمی دانست ، شبکھ می توانست باشد
از شوھر سابق و سیستم قانونی خود برای تأخیر در بازگشایی گور استفاده کرده است. در
در ھمین حال ، عوامل شبکھ می توانند جسد پسری را در ھمان وضعیت پوسیدگی قرار دھند
.اگر سال گذشتھ در آن تابوت قفل شده بود ، جسد دنی می بود
، آنھا قبر را مخفیانھ باز می کردند ، شبھا کھ گورستان بستھ بود
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.تعویض بقایای دنی جعلی برای صخره ھایی کھ در حال حاضر در صندوق عقب بودند
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آنگاه بھ مادر مقصر گناه می توان یک نگاه آخر ، دیر و شرورانھ اجازه داد
بقایای پسرش
این می توانست یک عمل پیچیده و مملو از خطر کشف باشد. خطرات
با این حال قابل قبول بود ، و نیازی بھ کشتن نخواھد بود
.ھر کسی
متأسفانھ ، جورج الكساندر ، رئیس دفتر نوادا از شبکھ ، چنین نبود
از صبر یا مھارت در تعیین انگیزه ھای واقعی زن برخوردار بود. او داشت
بدترین فرض را بھ عھده گرفت و بر این فرض عمل کرده بود. وقتی کنبک اطالع داد
رئیس دفتر پاسخ بھ درخواست الكساندر از الیوت استریكر برای بازگرداندن
بالفاصلھ با زور شدید. او برای استریکر خودکشی برنامھ ریزی کرد ، یک مرگ تصادفی برای آن
زن و یک حملھ قلبی برای شوھر زن. دو نفر از آنھا با عجلھ
.تالش ھای ترور سازمان یافتھ شکست خورده بود. استریکر و زن ناپدید شده بودند
. اکنون کل شبکھ در اعماق سوپ بود
چون کنبک از ناوچھ فرانسوی دور شد و شروع بھ تعجب کرد کھ آیا او باید؟
جورج الكساندر وارد زمین شد ، قبل از آنكھ بر روی او فرو رود ، از زیر شبکھ بیرون بروید
از طریق درگاھی کھ از راھرو طبقھ پایین باز شده است مطالعھ کنید. رئیس دفتر بود
مرد باریک ، ظریف ، متمایز. او لباسی از گوچی پوشیده بود ، گران قیمت
ھای قھوه ای برش شیک و سایھ دارش .Rolex کت و شلوار ، پیراھن ابریشمی دست ساز و یک ساعت مچی طالی
بھ خاکستری در معابد. چشمان او سبز ، شفاف ، ھوشیار بود ، و اگر کسی وقت می برد
آنھا را مطالعھ کنید — تھدیدآمیز او چھره ای خوش فرم و دارای گونھ ھای بلند و باریک داشت ، باریک
بینی مستقیم و لب ھای نازک. وقتی لبخند زد ، دھانش کمی در سمت چپ چرخید
گوشھ ای ، اگر چھ در حال حاضر او نبود ، یک بیان مبھم و غرور آمیز بھ او می داد
.خندان
کنبک پنج سال اسکندر را شناختھ بود و از روزی کھ آنھا را تحقیر کرده بودند ، وی را تحقیر کرده بودند
.مالقات کرد. او مشکوک شد کھ این احساس متقابل است
بخشی از این خصومت بین آنھا افزایش یافت زیرا آنھا کامالً متولد شده اند
جھان ھای مختلف و بھ ھمان اندازه بھ مبدأ آنھا افتخار می کردند - و ھمچنین از ھمھ بیزار بودند
دیگران. ھری کنبک از خانواده ای فقیر و بھ تعبیر خودش در دانشگاه آمده بود
بود a حداقل ، خودش را بسیار زیاد کرد. از طرف دیگر اسکندر قلعھ
، خانواده پنسیلوانیا کھ صد و پنجاه سال ثروتمند و قدرتمند بودند
شاید طوالنی تر کنبک با سخت کوشی و خود را از فقر خارج کرده بود
عزم جدی اسکندر ھیچ چیز از کار سخت نمی دانست. او بھ صعود صعود کرده بود
.از حوزه خود بھ عنوان اگر او یک شاھزاده با حق الھی برای حکومت است
کنبک ھمچنین از نفاق اسکندر تحریک شد. کل خانواده چیزی نبود
اما یک مشت منافقین اسکندرھای ثبت شده در جامعھ بھ تاریخ خود افتخار می کردند
خدمات عمومی. بسیاری از آنھا منصوب ریاست جمھوری بودند و سطح باالیی را اشغال می کردند
پست در دولت فدرال؛ تعداد معدودی از آنھا در نیمی از کابینھ رئیس جمھور خدمت کرده بودند
.ده ھا اداره ، ھرچند کھ ھیچکدام برای تصدی سمت انتخابی انتخاب نشده اند
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مبارزه برای حقوق مدنی اقلیت ھا ، اصالحیھ حقوق برابر ، جنگ صلیبی علیھاسکندرھای مشھور پنسیلوانیا ھمیشھ با این افراد برجستھ بوده است
مجازات اعدام ، و آرمانگرایی ھای اجتماعی از ھر نوع. با این حال تعداد زیادی از اعضای این عضو
خانواده مخفیانھ سرویس ھایی را - کھ بعضی از آن کثیف ھستند - بھ اف بی آی ، سیا و ... ارائھ می دادند
سایر آژانسھای اطالعاتی و پلیس ، غالباً ھمان سازمانھایی ھستند کھ خودشان دارند
علناً مورد انتقاد و توھین قرار گرفت. اکنون جورج الكساندر رئیس دفتر نوادا بود
نخستین نیروی پلیس مخفی واقعاً ملت - واقعیتی کھ ظاھراً وزن زیادی بر آن وارد نشده است
وجدان لیبرال او
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سیاست کنبک از انواع مختلف راست افراطی بود. او بدون ساختار بود
فاشیست و کم کم شرمنده آن نیست. ھنگامی کھ ، بھ عنوان یک جوان ، او ابتدا سوار شده بود
ھری پس از فعالیت در سرویس ھای اطالعاتی ، از کشف این مسئلھ غافلگیر شد
.ھمھ افراد در امور جاسوسی نظرات سیاسی فوق محافظھ کارانھ وی را بھ اشتراک گذاشتند
او انتظار داشت كھ ھمكارانش راستگرا باشند. اما ھمھ چرت زدن
مغازه ھا با چپ ھا ھم کار می کردند. سرانجام ھری فھمید کھ افراطی چپ و
راست افراطی ھمان دو ھدف اساسی را با ھم مشترک داشت: آنھا می خواستند جامعھ را بیشتر کنند
آنھا منظمتر از حد طبیعی بودند و می خواستند کنترل جمعیت را در یک مرکز متمرکز کنند
دولت قوی چپ گراھا و راست گراھا درمورد جزئیات خاصی از نظر اختالف نظر داشتند
البتھ ، اما تنھا مھمترین مشاجره آنھا بر ھویت كسانی متمرکز است
مجاز خواھد بود بخشی از قدرت مملو از طبقھ حاکم ممتاز باشد
.بھ اندازه کافی متمرکز است
ھنگام تماشای صلیب اسکندر فکر می کرد Kenbecbec ، حداقل من در مورد انگیزه ھایم صادقانھ عمل می کنم
مطالعھ. نظرات عمومی من ھمان است کھ 1 بیان خصوصی است ، و این یک است
فضیلتی کھ او ندارد. منافق نیستم. من اصالً مثل الکساندر نیستم. عیسی ، او است
!چنین قاچاق ، حرامزاده یانوس-چھره
الکساندر گفت: "من فقط با مردانی کھ خانھ استریکر را تماشا می کنند صحبت کردم." "او نیست
" .نشان داده نشده است
".من بھ شما گفتم کھ او بھ آنجا برنمی گردد"
".دیر یا زود او خواھد کرد"
".نھ. تا زمانی کھ او کامالً مطمئن نیست کھ گرما خاموش است. تا آن زمان او مخفی می شود"
".وی گفت: "او مقداری است كھ وی در بعضی مواقع بھ پلیس مراجعھ كند و بعد او را خواھیم داشت
".اگر او فکر می کرد کھ می تواند از پلیس کمک کند ، او قبالً در آنجا بوده است"
".کنبک گفت. "اما او نشان نداده است. و او نخواھد کرد
ر نگاھی بھ ساعتش انداخت. "خوب ، او ھنوز ھم ممکن است در اینجا ظاھر شود. من مطمئن ھستم کھ او می خواھد
" .از شما سؤالھای زیادی بپرسید
.کنبک گفت: "اوه ، من لعنت کردم کھ او چنین کرد. او مخفی کردن من را می خواھد." "اما او نخواھد آمد
امشب نھ. سرانجام ، بلھ ، اما مدت زیادی نیست. او می داند کھ ما منتظر او ھستیم. او
" .می داند کھ چگونھ بازی انجام می شود. فراموش نکنید کھ او قبالً خودش بازی می کرد
الكساندر با بي تاب گفت: "مدتھا قبل بود." "او پانزده سال است کھ غیرنظامی بوده است
سال ھا. او از تمرین خارج است. حتی اگر او یک فرد طبیعی بود ، اما ھنوز راھی وجود ندارد
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".کنبک گفت: "اما این ھمان چیزی است کھ من سعی کردم بھ شما بگویم" .ھمانقدر کھ او یکبار تیز بود
موھای سفید از پیشانی او. "الیوت احمق نیست. او بھترین و درخشان ترین بود
افسر جوانی کھ تا کنون تحت من خدمت کرده است. او بود طبیعی. و این زمانی بود کھ او بود
جوان و نسبتاً بی تجربھ است. اگر او ھم سن و سال دارد و بھ نظر می رسد کھ انجام داده است ، پس او
" .حتی ممکن است این روزھا واضح تر باشد
اسکندر نمی خواست آن را بشنود. اگرچھ دو مورد از بازدیدھایی کھ او سفارش داده بود کامالً پیش رفتھ بود
افسوس ، اسکندر با اعتماد بھ نفس ماند. او متقاعد شده بود کھ سرانجام خواھد شد
پیروزی
ھری کنبک فکر می کرد کھ او ھمیشھ بسیار بی اعتماد بھ نفس است . و معموالً وجود ندارد
دلیل خوبی کھ چرا او باید باشد اگر او از کمبودھای خود آگاه بود ، پسر ع
.عوضی کھ زیر نفس فروپاشیده می شود بھ مرگ خرد می شود
.اسکندر بھ سمت میز بزرگ افرا رفت و پشت آن نشست ، در صندلی بال کنبک
.قاضی نگاھش کرد
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و Stryker اسکندر وانمود کرد کھ متوجھ نارضایتی کنبک نیست. "ما
زن قبل از صبح من در این مورد شک ندارم. ما تمام پایھ ھا را می پوشانیم. ما باید
" مردانی کھ ھر ھتل و متل را بررسی می کنند
کنبک گفت: "این اتالف وقت است." "الیوت خیلی ھوشمند است کھ بتواند وارد ھتل شود
نام خود را در ثبت نام بگذارید. عالوه بر این ، در وگاس ھتل ھا و متل ھای بیشتری نسبت بھ ھتل وجود دارد
" .ھر شھر دیگری در جھان
.الكساندر گفت: "من از پیچیدگی این كار كامالً آگاه ھستم." "اما ما ممکن است خوش شانس باشیم
در ھمین حال ، ما مشاغل استریکر را در موسسھ حقوقی خود ، دوستانش ، بررسی می کنیم
."دوستان زن ، "ھرکسی کھ ممکن است پناه ببرد
".قاضی گفت: "شما نیروی انسانی کافی برای پیگیری ھمھ این امکانات ندارید
شما نمی توانید آن را ببینید؟ شما باید با قاطعانھ تر از مردم خود استفاده کنید. شما در حال گسترش ھستید"
" - خودت خیلی نازک آنچھ شما باید انجام دھید
". الكساندر یخی گفت: "من آن تصمیمات را می گیرم
"در مورد فرودگاه چطور؟"
اسکندر بھ او اطمینان داد: "این مورد مراقبت قرار گرفتھ است." "ما باید مردھا را سوار مسافر کنیم
لیست ھای ھر پرواز برون مرزی. "او بازكننده نامھ ای از عاج را برداشت و آن را چرخاند
"بھ ھر حال ، حتی اگر کمی نازک باشیم ، مھم نیست بیش از حد و در دستان او. 
خیلی من می دانم کھ در کجا می خواھیم ناخن استریکر را بزنیم. اینجا. درست در اینجا در این خانھ
.بھ ھمین دلیل من ھنوز حلق آویز ھستم. اوه ، من می دانم ، می دانم ، شما فکر نمی کنید کھ او ظاھر شود
اما چندی پیش شما مربی استریکر بودید ، مردی کھ بھ او احترام گذاشت ، مردی کھ او یاد گرفت
از ، و اکنون شما بھ او خیانت کرده اید. او می خواھد برای مقابلھ با شما بھ اینجا بیاید ، حتی اگر او می داند
" .خطرناک است من مطمئن ھستم کھ او خواھد کرد
"کنبک با صدای شور گفت: "مسخره". "رابطھ ما ھرگز چنین نبود. او
الكساندر گفت: "من ماھیت انسان را می شناسم ، اگرچھ كمترین مشاھده گر و بود
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.این روزھا کرم بھ ندرت در جامعھ اطالعاتی باال می رود ، اما ھنوز تلھ شنا می کند.حداقل مردانی تحلیلی کھ کنبک تاکنون آنھا را شناختھ بود
Kennebeck عصبانی ، ناامید ، دوباره بھ بطری کھ حاوی ناوچھ فرانسوی بود تبدیل شد.
"، ناگھان او چیز مھمی را درباره الیوت استریکر بھ خاطر آورد. گفت: "آه
"اسکندر جعبھ سیگار لعابی را کھ مطالعھ کرده بود ، پایین آورد. "چیست؟
".خلبان الیوت. او صاحب ھواپیمای خودش است"
.اسکندر اخم کرد
.آیا شما در حال مسافرت صنایع دستی کوچک در حال ترک فرودگاه ھستید؟" کنبک پرسید"
".نھ. فقط ھواپیمایی و منشور را برنامھ ریزی کرده اید"
"آه"
"شما فکر می کنید او مجوز داده است الكساندر گفت: "او مجبور شده بود در تاریكی غوطھ ور شود." 
پرواز ابزار؟ اکثر خلبانان خلبان و خلبانان سرگرمی برای ھیچ چیزی مجوز ندارند
اما نور روز
کنبک گفت: "بھتر است مردان خود را در فرودگاه نگھ دارید." "من در حال حاضر می دانم چھ
آنھا در حال پیدا کردن من صد دالر شرط می بندم بھ یک الیوت سکھ کھ از زیر شھر خارج شده است
".دماغت

• • •

Cessna Turbo Skylane RG از تاریکی ، دو مایلی باالتر از نوادا ، زانو زد
.صحرا ، با ابرھای کم ارتفاع در زیر آن ، بالھای نقره ای در معرض مھتاب قرار دارد
"الیوت؟"
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"ھوم؟"
".متاسفم کھ شما را در این مورد با ھم مخلوط کردم"
"شما شرکت من را دوست ندارید؟"
".شما می دانید منظور من چیست. من واقعاً متاسفم"
سالم ، تو مرا مجذوب آن نکردی. بازوی مرا پیچ نکردی. من عمالً داوطلب شدم"
".برای کمک بھ شما در بازدم ، و ھمھ چیز فقط از آنجا جدا شد. تقصیر تو نیست
".ھنوز ھم ... در اینجا ھستید کھ برای زندگی خود و ھمھ بھ خاطر من در حال دویدن ھستید"
".مزخرف. شما نمی توانستید بدانید کھ چھ اتفاقی خواھد افتاد پس از صحبت با کنبک"
".من نمی توانم بھ احساس گناه در مورد درگیر شدن با شما کمک کنم"
اگر این من نبودم ، وکیل دیگری نیز بود. و شاید او نمی توانست"
شناختھ شده نحوه اداره وینس. در این صورت ، او و شما ممکن است مرده باشید. پس اگر شما
" .بھ این ترتیب نگاه کنید ، ھمانطور کھ ممکن است کار کند
".او گفت: "شما واقعاً چیز دیگری ھستید
"من چھ چیز دیگری ھستم؟"
".خیلی چیزھا"
"مانند؟"
".فوق العاده"
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".شجاع""نھ من. چھ چیز دیگری؟"
".شجاعت یک فضیلت احمق است"
".ھوشمندانھ"
".آنقدر ھوشمندانھ کھ فکر می کنم ھستم نیستم"
".سخت است"
".من در فیلم ھای غمگین گریھ می کنم. ببینید ، من بھ اندازه شما فکر نمی کنم کھ ھستم"
".تو میتوانی آشپزی کنی"
"!حاال این درست است"
سسنا بھ جیب ھوا برخورد کرد ، با یک ضرب و شتم بیمار ، سیصد پا افتاد
.بھ ارتفاع صحیح آن صعود کرد
".وی گفت: "یک آشپز عالی اما یک خلبان بدبخت
".این آشفتگی خداوند بود. از او شکایت کنید"
"چھ مدت تا زمانی کھ در رنو فرود بیاییم؟"
".ھشتاد دقیقھ"

• • •

.جورج الكساندر تلفن را قطع كرد. او ھنوز در صندلی بال کنبک نشستھ بود
.استریکر و زن بیش از دو ساعت قبل از" مک کاران بین المللی "خارج شدند"
" .ارائھ داد Flagstaff آنھا در سسنا او را ترک کردند. او یک برنامھ پرواز برای
"قاضی قدم زدن را متوقف کرد. "آریزونا؟
"این تنھا پرچمدار است کھ من می دانم. اما چرا آنھا از ھمھ مکان بھ آریزونا می روند؟"
 گفت: "آنھا احتماالً این کار را نکردند." "من تصور می کنم الیوت یک برنامھ پرواز نادرست برای پرتاب ارائھ داد
.شما دنبالھ او ھستید. "او بھ ظرافت بھ ذکاوت استریکر افتخار می کرد
الكساندر گفت: "اگر آنھا واقعاً بھ سمت پرچم استاف حرکت می كردند ، آنھا باید از آنجا فرود می آمدند
اکنون. من با مدیر شب در فرودگاه پایین آنجا تماس می گیرم ، وانمود می کنم کھ اف بی آی است ، ببین او چیست
" می تواند بھ من بگوید
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از آنجا کھ این شبکھ بھ طور رسمی وجود ندارد ، نمی تواند آشکارا از اختیارات خود برای جمع آوری استفاده کند
با جعل اسناد مطرح می شدند ، FBI اطالعات در نتیجھ ، عوامل شبکھ بھ طور معمول بھ عنوان افراد
.FBI مدارک معتبر بھ نام عوامل واقعی
، بھ پایان برسد Flagstaff در حالی کھ او منتظر ماند تا اسکندر با مدیر شب در فرودگاه
، کنبک از یک کشتی مدل بھ کشتی دیگر منتقل شد. برای اولین بار در تجربھ خود
.دید این ناوگان بطری او را آرام نکرد
نیست Flagstaff پانزده دقیقھ بعد اسکندر تلفن را خاموش کرد. "استریکر در
" .رشتھ. و او ھنوز در فضای ھوایی آنھا مشخص نشده است
".آه ، بنابراین نقشھ پرواز او یک شاه ماھی قرمز بود"
".الكساندر اظھار امیدواری كرد: "مگر اینكھ بین اینجا و آنجا تصادف كند
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".الكساندر گفت: "احتماالً در جھت مخالف است." "جنوب کالیفرنیا"کنبک پوزخند زد. "او تصادف نیست. اما در جایی کھ جھنم را رفت؟
"آه. لس آنجلس؟"
یا سانتا باربارا. بوربانک. النگ بیچ. انتاریو. اورنج کانتی. موارد زیادی وجود دارد"
" .فرودگاه ھای موجود در محدوده آن سسنا کوچک
.ھر دو ساکت بودند ، فکر می کردند. سپس کنبک گفت ، "رینو. آنجا بود کھ رفتند
رنو
الکساندر گفت: "شما خیلی مطمئن بودید کھ آنھا چیزی در مورد آزمایشگاه ھای سیرا نمی دانستند." "دارند
" شما نظر خود را تغییر داده اید؟
نھ. من ھنوز ھم فکر می کنم شما می توانید از صدور ھمھ این دستورات خاتمھ اجتناب کنید. ببینید ، آنھا"
.نمی توانند بھ کوھستان بروند ، زیرا آنھا نمی دانند آزمایشگاه ھا کجا ھستند
آنھا چیزی بیشتر درباره پروژه پاندورا نمی دانند از آنچھ را کھ انتخاب کردند
" .لیست سواالت آنھا وینس ایملمن را از بین برد
"پس چرا رینو؟"
پنینگ ، کنبک گفت ، "اکنون کھ ما سعی کرده ایم کھ آنھا را بکشیم ، آنھا داستان داستان را می دانند
حادثھ سیرا کامالً محدود بود. آنھا می دانند کھ مشکلی در این مورد کوچک وجود ندارد
سر ، چیزی عجیب و غریب کھ ما نمی توانیم اجازه دھیم آنھا را ببینند. بنابراین در حال حاضر آنھا دو بار بھ عنوان
ضطرب از دیدن آن. آنھا اگر می توانستند غیرقانونی آن را بیرون بریزند ، اما نمی توانند بھ نزدیکی آن نزدیک شوند
گورستان با ما در حال تماشای آن ھستیم. و استریکر با اطمینان می داند کھ ما از آن خارج شده ایم. بنابراین
، اگر آنھا نتوانند قبر را باز کنند و خودشان ببینند کھ ما با دنی ایوانز چھ کرده ایم
بھ جای آنھا چھ کاری انجام می دھند؟ آنھا می خواھند بھترین کار بعدی را انجام دھند — با آنھا صحبت کنید
شخصی کھ ظاھرا آخرین کسی بود کھ جسد این پسر را قبل از اینکھ در آن مھر و موم شود ، دید
" .تابوت آنھا می خواھند از او بخواھند اوضاع پسران را با جزئیات دقیق توصیف کند
".الكساندر: "ریچارد پانافین كلیدر رنو است. وی گواھی مرگ را صادر كرد
گفت
".آنھا گفتند: "نھ. آنھا بھ پانافین نخواھند رفت. آنھا خواھند فھمید کھ وی درگیر پوشش است
".کھ او است. با بی میلی"
".بنابراین آنھا آنھا را بھ مالقات می کنند کھ ظاھرا بدن پسر را برای تدفین آماده کرده است"
"Bellicosti."
"آیا نام او بود؟"
الكساندر گفت: "لوسیانو بلكوستی". "اما اگر اینجا رفتند ، آنھا فقط نیستند
" !پنھان شدن ، لیسیدن زخمھای آنھا. خدایا ، آنھا واقعاً بھ سمت توھین آمیز رفتند
کنبک گفت: "این آموزش نظامی و اطالعاتی استریکر است." "این چیزی است کھ
من سعی کردم بھ شما بگویم. او ھدف آسانی نخواھد بود. او می تواند نابود کند
شبکھ ، با توجھ بھ نیم شانس. و بدیھی نیست زن برای مخفی کردن یا فرار کردن
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از یک مشکل یا ما باید بیشتر از حد معمول بھ دنبال این دو برویم. چی
" ؟ آیا او دھان خود را بستھ نگھ می دارد؟Bellicosti در مورد این
اسکندر با اضطراب گفت: "من نمی دانم." او گفت: "ما خیلی خوب است
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تابعیت او ھنگامی کھ ما خودمان را کھ بھ یک مورد نیاز بود پیدا نکردیم ھنوز بھ مقاالت خود نرسیده بودمھاجر ایتالیایی. او قبل از تصمیم بھ درخواست ، ھشت یا نھ سال در اینجا زندگی كرد
فانی تعاون ما درخواست خود را با دفتر دفتر یخ زدیم
مھاجرت ، و ما تھدید کردیم کھ اگر او آنچھ را کھ ما می خواستیم ، اخراج نکردیم. او
. . آن را دوست نداشت اما تابعیت یک ھویج بھ اندازه کافی بزرگ بود تا انگیزه خود را حفظ کند. با این حال
" .فکر نمی کنم دیگر بھ آن ھویج تکیھ کنیم .
کنبک گفت: "این جھنم از یک موضوع مھم است." "و این برای من بھ نظر می رسد کھ انگار
" .بلكوستی بیش از حد در مورد آن می داند
".الكساندر گفت: "حرامزاده را خاتمھ دھید
سرانجام ، اما نھ لزوما اکنون. اگر خیلی از بدن ھا بھ یکباره جمع شوند ، ما خواھیم بود"
" جلب توجھ بھ
الكساندر پافشاری كرد: "ھیچ شانسی نكن." "ما او را خاتمھ می دھیم
.فکر. کل دنبالھ را دور کنید. "او بھ تلفن رسید
می خواھید چنین عملی شدید انجام دھید Stryker مطمئناً تا زمانی کھ مثبت نباشید"
" .بھ سمت رنو حرکت کرد. و شما مطمئناً نمی دانید تا زمانی کھ او بھ آنجا نشست
اسکندر با دست خود بر روی تلفن تردید کرد. "اما اگر منتظر بمانم ، فقط بھ او می دھم
شانس اینکھ یک قدم جلوتر برود
لب
راھی برای فھمیدن اینکھ آیا واقعاً رینو بھ سمتش سر می زند وجود دارد. وقتی بھ آنجا می رسد ، او خواھد شد"
" .بھ ماشین نیاز دارید شاید او قبالً ترتیب داده باشد کھ یکی منتظر بماند
".الکساندر تکان خورد. "ما می توانیم با آژانس ھای اجاره در فرودگاه رنو تماس بگیریم
نیازی بھ تماس نیست. حرفھای ھكر در كارھای رایانھ ای احتماالً می تواند بھ ھمھ این موارد دسترسی پیدا كند"
" .پرونده ھای داده آژانس ھای کرایھ از مسافت طوالنی
.اسکندر تلفن را برداشت و سفارش داد
پانزده دقیقھ بعد عملیات رایانھ با گزارش آن تماس گرفت. الیوت استریکر داشت
کرایھ اتومبیل برای وانت اواخر شب در فرودگاه رنو رزرو شده است. قرار بود او را بگیرد
.کمی قبل از نیمھ شب آن را در اختیار داشتھ باشید
" .کنبک گفت: "این کمی او دست و پا چلفتی است ،" با توجھ بھ اینکھ تاکنون باھوش بوده است
".او بھ ما نشان می دھد کھ ما روی آریزونا تمرکز می کنیم ، نھ رنو"
کنبک با ابراز ناامیدی اظھار داشت: "این ھنوز ھم ناپاک است." "او باید یک کور دوبل ساختھ بود
از خودش محافظت کن
بنابراین مثل من است کھ گفتم." لبخند کج اسکندر ظاھر شد. "او بھ اندازه سابق تیز نیست"
".بودن
".کنبک گفت: "بیایید خیلی زود شروع بھ گل دھی نکنیم." "ما ھنوز او را گرفتار نکردیم
الكساندر گفت: "ما خواھیم شد. "مردم ما در رنو باید
حرکت سریع ، اما آنھا موفق خواھند شد. فکر نمی کنم ضربھ زدن بھ استریکر و زن ایده خوبی باشد
" .در یک مکان عمومی مانند یک فرودگاه
Kennebeck با شور و اندیشھ فکر می کرد کھ چھ نمایشگاھی از ویژگی ھای ناچیز رزرو است.
".الكساندر: "من حتی تصور نمی كنم كھ بھ محض رسیدن بھ آنجا ، باید دم آنھا را بگذاریم
".گفت "استریکر انتظار دم را دارد. ممکن است او آن را گول بزند ، و سپس او را فریب می دھد
قبل از اینکھ بھ اتومبیل اجاره ای برسید. یک فرستنده را روی آن بکشید. پس می توانید او را دنبال کنید"
" .بدون اینکھ دیده شود ، در اوقات فراغت
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كساندر گفت: "ما آن را امتحان خواھیم كرد." "ما کمتر از یک ساعت زمان داریم ، بنابراین ممکن است زمان نباشد
اما حتی اگر ماشینی را روی ماشین لعنتی نگیریم ، حال ما خوب است. ما می دانیم آنھا کجا ھستند
" .را از بین می بریم و تلھ ای را در خانھ تشییع جنازه برپا می کنیم Bellicosti رفتن ما فقط
.او تلفن را گرفت و دفتر شبکھ را در رنو شماره گیری کرد
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، در رنو ، کھ خود را بھ عنوان "بزرگترین شھر کوچک جھان" بھ سرقت برد
با نزدیک شدن بھ نیمھ شب دمای دما در بیست و یک درجھ باالی صفر معلق بود. در باال
چراغھایی کھ در پارکینگ فرودگاه تابش تابناک و تابناک می تابید ، آسمان بسیار پوشیده از کف بود
بدون ماه ، بدون ستاره ، کامالً سیاه. تارھای برفی روی رقص بودند. باد قابل تغییر
الیوت خوشحال شد کھ آنھا قبل از عزیمت بھ الس وگاس ، یک زن و شوھر کت سنگین را خریده بودند. او
.آرزو می کردم کھ از دستکش فکر کنند؛ دستانش یخ می زد
وی چمدان ھای مجرد آنھا را بھ صندوق عقب اجاره شورولت انداخت. در ھوای سرد ، سفید
.ابرھای بخار اگزوز دور پاھای او چرخیدند
او درب صندوق عقب را کوبید و اتومبیل ھای پوشیده از برف را در پارکینگ بررسی کرد. او
.نتوانست کسی را در ھر یک از آنھا ببیند. ھیچ احساسی از تماشای او نداشت
وقتی آنھا بھ زمین نشستند ، برای فعالیت غیرمعمول در باند فرودگاه و در ھشدار می دادند
حیاط کاردستی خصوصی - وسایل نقلیھ مشکوک ، تعداد غیرمعمول زمین
خدمھ - اما آنھا چیزی غیر عادی ندیده بودند. سپس بھ عنوان او را برای امضا کرده بود
ماشین اجاره ای و کلیدھا را از منشی شب برداشت ، او یک دست خود را در جیب نگھ داشتھ بود
از کت خود ، چنگ زدن بھ اسلحھ را کھ ویسن را در الس وگاس از دستش گرفتھ بود برداشتھ بود - اما ھیچی نبود
.مشکل
شاید نقشھ پرواز آواز ، تپھ ھا را از مسیر دنبال کرده بود. حاال او بھ آنجا رفت
.صعود کرد ، جایی کھ تینا با بخاری سر و صدا داشت Chevy درب راننده شد و بھ طرف
".او گفت: "خون من بھ یخ تبدیل شده است
".الیوت دست خود را بھ سمت دریچھ نگھ داشت. "ما در حال حاضر ھوا گرم می کنیم
، از روی کت خود ، تپانچھ را برداشت و آن را روی صندلی بین او و کریستینا گذاشت
.پوزه بھ سمت داشبورد اشاره کرد
.شما واقعاً فکر می کنید ما باید در این ساعت با بلکوستیھ مقابلھ کنیم؟" او پرسید"
".مطمئنا. خیلی دیر نشده است"
در یک دفترچھ تلفن تلفن ترمینال ، تینا آدرس لوچیانو را پیدا کرده بود
منشی شبانھ در آژانس اجاره ، از آنھا چھ کسی داشت .Bellicosti خانھ تشییع جنازه
اتومبیل را امضاء کرد ، دقیقاً می دانست کھ محل بلکوستی کجاست ، و او را مشخص کرده بود
.ارائھ شده است Chevy کوتاھترین مسیر روی نقشھ شھر رایگان کھ با
الیوت روی چراغ سربار تکان داد و نقشھ را مطالعھ کرد ، سپس آنرا بھ تینا تحویل داد. "من فکر می کنم من
" .می توانید آن را بدون ھیچ مشکلی پیدا کنید اما اگر گم شوم ، شما ناوبری خواھید بود
".آی - آی کاپیتان"
.او چراغ سربار را خاموش کرد و بھ چرخ دنده دستی رسید
.با یک کلیک دوردست ، نوری کھ تازه خاموش کرده بود ، اکنون خود را روشن کرد
.بھ تینا نگاه کرد ، و او چشمان او را دید
.دوباره روی چراغ خاموش کرد
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.بالفاصلھ روشن شد
".تینا گفت: "اینجا می رویم
.رادیو روشن شد. نشانگر ایستگاه دیجیتال شروع بھ جابجایی فرکانس ھا کرد
انفجارھای دوم موسیقی ، آگھی ھای تبلیغاتی و صدای جوکی ھای دیسک ، بی معنی از صحنھ خارج شدند
از بلندگوھا
".تینا گفت: "این دنی است
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برف پاک کن شیشھ شیشھ ای با سرعت باال شروع بھ ریزش پشت و عقب کرده و آنھا را اضافھ می کنند
.Chevy ضرب و شتم بزرگسنجی بھ ھرج و مرج داخل
، چراغھای جلو بھ سرعت خاموش و روشن شد کھ جلوه ای از استروبوسکوپی ایجاد کردند
بارھا و باران برف را "یخ زده" می کند ، بھ گونھ ای کھ انگار پوستھ ھای سفید رنگ ھستند
.در مراحل کوتاه و تند و تیز بھ زمین فرود می آیند
.ھوای داخل اتومبیل تا لحظھ ای سرد و سردتر بود
الیوت دست راست خود را در مقابل دریچھ داشبورد قرار داد. گرما از آن بیرون می آمد ، اما ھوا
.دما ھمچنان بھ شیرجھ رفتن ادامھ می یابد
.محفظھ دستکش باز شد
.اشتر از طاقچھ خود بیرون کشید
.تینا خندید ، بھ وضوح خوشحال شد
صدای خنده او الیوت را شگفت زده کرد ، اما پس از آن او مجبور شد بھ خودش اعتراف کند کھ انجام داده است
احساس اینکھ در اثر کار این مشرک احساس خطر نمی کنید. در حقیقت ، درست برعکس واقعیت داشت. او
احساس کرد کھ شاھد یک نمایش شاد ، یک تبریک گرم ، استقبال ھیجان زده است
شبح کودک. او از این تصور حیرت انگیز کھ واقعاً می توانست احساس کند غافلگیر شد
حسن نیت در ھوا ، تابش ملموس عشق و محبت. لرز ناخوشایند نیست
ستون فقرات خود را باال برد. ظاھراً ، این ھمان آگاھی حیرت انگیز از بودن بود
.در اثر موجھایی از عشق کھ باعث خنده تینا شده بود ، گرفتار شد
.او گفت ، "ما می آیم ، دنی. اگر می توانی ، کودک مرا بشنو. ما می خواھیم شما را بگیریم
".می آمدند
.رادیو خاموش شد و چراغ سربار نیز ھمینطور شد
.برف پاک کن شیشھ جلو متوقف شد
.چراغھای جلو چشمک می زد و خاموش می ماند
سکون
سکوت
.پوستھ ھای پراکنده برف بھ آرامی با شیشھ جلو اتومبیل برخورد کردند
.در اتومبیل ھوا دوباره گرم شد
"الیوت گفت: "ھر وقت او از توانایی ھای روحی خود استفاده می کند ، سرد می شود؟
، چھ کسی می داند؟ شاید او بتواند با استفاده از انرژی گرما در ھوا اجسام را جابجا کند"
تغییر آن بھ نوعی یا شاید این یک چیز دیگر باشد. ما احتماالً ھرگز
می دانم او ممکن است خودش آن را نفھمد. بھ ھر حال ، این مھم نیست. مھم است
این است کھ دنی من زنده است. در این مورد شکی نیست. االن نھ. دیگر نھ. و من
" .از سؤال خود جمع شوید ، شما ھم مؤمن شده اید
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الیوت گفت: "بلھ" ، ھنوز ھم با تغییر ذھن و ذھن خود مالیم و متعجب است. "آره من
" .باور کنید فرصتی وجود دارد کھ حق با شماست
".میدانم کھ ھستم"
اتفاق خارق العاده ای برای این سفر پیشاھنگان رخ داده است"
" .ناخوشایند بی وقفھ برای پسرش اتفاق افتاده است
".تینا گفت: "اما حداقل او مرده نیست
.الیوت دید کھ اشکھای شادی در چشمانش می درخشد
او با نگرانی گفت: "سالم ، بھتر است امیدھای خود را حفظ کنید. باشھ؟
راه طوالنی و طوالنی ما حتی نمی دانیم دنی کجاست یا او بھ چھ شکلی است
قبل از اینکھ بتوانیم او را پیدا کنیم و او را برگردانیم ، یک دستکش دست بھ کار شد. ممکن است ھر دو کشتھ شویم
، قبل از اینکھ حتی بھ او نزدیک شویم. "او از فرودگاه دور شد. تا آنجا کھ می توانست بگوید
.ھیچ کس از آنھا پیروی نکرد
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تحمل یكي از موارد ویژه كالستروفوبیا ، دكتر كارلتون
دمبی احساس کرد کھ زنده مانده است بلعیده شده و اکنون در دام شیطان گرفتار شده است
روده
عمق داخل مجموعھ مخفی سیرا ، سھ داستان زیر سطح زمین ، این اتاق
، اندازه گیری چھل فوت توسط بیست. سقف پایین پوشیده از ریش سفید ، سنگریزه
عایق صوتی زرد مایل بھ زرد ، کھ بھ اتاق بھ کیفیت آلی خاص است. فلورسنت
، المپ ھا بر روی رایانھ ھای رایانھ ای و میزھای کاری مجھز بھ ژورنال ھا ، سرما می تابند
.نمودارھا ، پوشھ پرونده ھا ، ابزارھای علمی و دو لیوان قھوه
در وسط دیوار غربی - یکی از دو دیوار کوتاه تر - روبروی ورودی
اتاق ، یک پنجره بھ طول شش پا و سھ پا بود کھ منظره دیگری را نشان می داد
فضا ، کھ فقط نیمی از این محفظھ بیرونی بود. پنجره ساختھ شد
مانند یک ساندویچ: دو صفحھ یک ضخامت یک بشقاب شیشھ ای ضد ضخامت یک قطعھ اینچ را احاطھ کرده اند
فضای پر از یک گاز بی اثر. دو گلدان شیشھ ای آھنی. قاب استیل ضد زنگ. چھار
مھر و موم ھای الستیکی مھر و موم شده - یکی در اطراف ھر دو صورت ھر صفحھ. این منظره بود
-طراحی شده برای مقاومت در برابر ھمھ چیز ، از شلیک گلولھ بھ یک زلزلھ. واقعاً مصون بود
قادر
زیرا برای آقایانی کھ در یک اتاق بزرگ کار می کردند مھم بود کھ آن را داشتھ باشند
منظره بدون مانع از محفظھ داخلی کوچکتر در ھمھ زمانھا ، چھار دریچھ سقفی زاویھ دار در داخل
برای جلوگیری از ھر دو اتاق ، شیشھ ھا را در جریان مداوم ھوای گرم و خشک قرار می دھد
تراکم و آستر زدن. در حال حاضر سیستم برای سھ چھارم از این سیستم کار نمی کند
.پنجره با یخبندان فیلمبرداری شد
، دکتر کارلتون دومبی ، یک مرد مو مجعد با سبیل بوتھ ای ، در پنجره ایستاد
 مرطوب خود را بر روی سفیده ھای پزشکی خود لکھ دار می کند و با اضطراب از طریق یکی از آنھا نگاه می کند
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کالستروفوبیا کھ او را درگیر کرده بود ، سعی داشت وانمود کند کھ ظاھری ارگانیک استچند لکھ شیشھ ای بدون یخ زدگی اگرچھ او در تالش بود تا توقیف را از بین ببرد
سقف از باالی سرش فشرده نمی شد و بھ جای آن فقط آسمان آزاد آویزان می شد
از ھزاران تن سنگ بتونی و فوالدی ، حملھ وحشت او کمتر او را نگران کرد
.از آنچھ کھ در خارج از منظره اتفاق می افتد بود
، دکتر ھارون زکریا ، جوانتر از دمبی ، پاک کن ، با موھای قھوه ای مستقیم
" .تکیھ داده و روی یکی از رایانھ ھا تکیھ داده است و داده ھایی را کھ در صفحھ پخش می شود خواند
" .دما در طی یک دقیقھ و نیم گذشتھ سی و پنج درجھ کاھش یافتھ است
".زکریا با نگرانی گفت. "این نمی تواند برای پسر خوب باشد
".دمبی گفت: "ھر وقت این اتفاق می افتد ، ھرگز بھ نظر نمی رسد کھ او را اذیت کنیم
"-می دانم ولی"
".عالئم حیاتی او را بررسی کنید"
، زکریا بھ یک بانک دیگر از صفحھ نمایش رایانھ نقل مکان کرد ، جایی کھ ضربان قلب دنی اوانز
.فشار خون ، دمای بدن و فعالیت مغز بھ طور مداوم نمایش داده می شد
.ضربان قلب طبیعی است ، شاید حتی کمی آھستھ تر از گذشتھ. فشار خون خوب است"
" .وجود دارد EEG دمای بدن بدون تغییر است. اما چیز غیرعادی در مورد خواندن
"فعالیت موج عجیب و غریب. اما دومبی گفت: "ھمانطور کھ ھمیشھ در این میان وعده ھای سرد وجود دارد." 
" .ھیچ نشانھ دیگری از او در ھرگونھ ناراحتی نیست
اگر مدت زیادی در آنجا سرد بماند ، باید لباس بپوشیم ، داخل شویم و او را بھ دیگری منتقل کنیم"
.اتاق ، "گفت: زکریا
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دومبی گفت: "در دسترس نیست." "ھمھ بقیھ پر از حیوانات آزمایش شده در
" .وسط یک آزمایش یا آزمایش دیگر
.پس ما باید حیوانات را جابجا کنیم. بچھ بسیار مھمتر از آنھا است"
" .اطالعات بیشتری در مورد او وجود دارد
، او مھمتر است زیرا او یک انسان است ، نھ بھ این دلیل کھ او منبع داده است
دمبی با عصبانیت فکر کرد ، اما او بھ این فکر نکرد کھ دلیل آن مشخص شده بود
.او بھ عنوان یک مخالف و بھ عنوان یک خطر امنیتی بالقوه
در عوض ، دمبی گفت: "ما دیگر نیازی بھ حرکت او نداریم. طلسم سرد دوام نخواھد داشت." او
بھ اتاق كوچكتر كھ در آن پسر بی تحرك روی تخت بیمارستان بود ، زیر یك كیسھ قرار گرفت
ورق سفید و پتو زرد ، سیمھای مانیتور دنبالدار. نگرانی دامبی برای بچھ بود
بزرگتر از ترس او از بھ دام افتادن در زیر زمین و زنده دفن شدن ، و سرانجام حملھ او
کالستروفوبیا کاھش یافتھ است. "حداقل ھرگز مدت طوالنی طول نکشید. درجھ حرارت کاھش می یابد
بھ طور ناگھانی ، دو یا سھ دقیقھ بماند ، ھرگز بیش از پنج دقیقھ نماند و بعد از آن باال می رود
" دوباره عادی است
"چھ شیطان با مھندسان اشتباه است؟ چرا آنھا نمی توانند مشکل را اصالح کنند؟"
".دمبی گفت: "آنھا اصرار دارند كھ سیستم كامالً بررسی می شود
".مزخرف"
".ھیچ نقصی نیست. بنابراین آنھا می گویند"
مثل جھنم وجود ندارد!" زکریا از نمایش فیلم دور شد و بھ آنجا رفت"
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پنجره ، و نقطھ خاص خود را از شیشھ ای روشن پیدا کرد. "وقتی این یک ماه پیش شروع شد ، این طور نبود
کھ بد است چند درجھ تغییر یک بار شب. ھرگز در طول روز. ھرگز بھ اندازه کافی
یک تغییر برای تھدید سالمتی پسر. اما چند روز گذشتھ کامالً از آن خارج شده است
دست بارھا و بارھا ، ما در حال گرفتن این غوطھ ھای سی و چھل درجھ ای در ھوا ھستیم
" !درجھ حرارت در آنجا بدون نقص ، االغ من
دومبی گفت: "من می شنوم کھ آنھا تیم اصلی طراحی را آورده اند." "این بچھ ھا متوجھ می شوند
" .مشکل در یک دقیقھ
."زكریا گفت: "بوزوس
بھ ھر حال ، من نمی بینم کھ تو چقدر این حرف را زدی. ما قرار است پسر را آزمایش کنیم"
" برای نابودی ، مگر نھ؟ پس چرا از سالمتی وی ناراحت ھستید؟
زکریا گفت: "مطمئناً شما نمی توانید این حرف را بزنید." "ھنگامی کھ او در نھایت درگذشت ، ما می خواھیم بدانیم
مطمئناً این تزریقاتی بود کھ او را کشتھ است. اگر او مورد بسیاری دیگر از اینھا قرار گرفتھ باشد
.نوسانات ناگھانی دما ، ما ھرگز مطمئن نخواھیم بود کھ آنھا بھ مرگ او کمک نکردند
" .این یک تحقیق پاک نخواھد بود
.خنده ای نازک و شوخ طبع کارلتون دومبی را فرار کرد و او بھ دور از پنجره نگاه کرد
خطرناک از آنجایی کھ ممکن است ابراز تردید برای ھر یک از ھمکاران در مورد این پروژه ، دامبی نتوانست
خود را کنترل کنید: "تمیز؟ این ھمھ چیز ھرگز تمیز نبود. این یک تکھ کثیف بود
" .از اول شروع کار کنید
".زکریا با او روبرو شد. "شما می دانید من در مورد اخالق آن صحبت نمی کنم
".اما من ھستم"
".من در مورد معیارھای بالینی صحبت می کنم"
دومبی گفت: "من واقعاً فکر نمی کنم کھ بخواھم نظرات شما را در مورد ھر یک از آنھا بشنوم." "من داشتم
" .یک سردرد تقسیم کننده داشت
"شما نمی توانید سرزنش کنید زکریا گفت: "من فقط سعی می کنم با وجدان باشم." 
من چون کار کثیف است. من در مورد سیاست تحقیق درباره حرفھای زیادی برای گفتن ندارم
".اینجا
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"شما چیزی برای گفتن در این مورد ندارید." "و نھ من دومبی با صراحت بھ او گفت: 
ما مردان کمتری در قطب توتم ھستیم. بھ ھمین دلیل ما با شیفت شب ، کودک نشستن گیر کرده ایم
" .وظیفھ اینگونھ است
.زکریا گفت: "حتی اگر من مسئولیت سیاست گذاری را بر عھده داشتھ باشم ،" من ھمان دوره را می گذراندم
تاماگوچی دارد. جھنم ، او مجبور شد این تحقیق را دنبال کند. او چاره ای جز این نداشت
.ھنگامی کھ فھمیدیم چینی ھای لعنتی عمیقاً داخل آن بودند ، نصب را انجام دھید
و روسھا برای بھ دست آوردن مقداری ارز خارجی بھ آنھا دست می دھند. دوستان جدید ما
، روس ھا چھ شوخی. بھ جنگ سرد جدید خوش آمدید. این پروژه کوچک زننده چین است
یاد آوردن. تنھا کاری کھ انجام می دھیم فقط بازی گرفتن است. اگر مجبور ھستید کسی را سرزنش کنید
زیرا شما احساس گناه می کنید در مورد آنچھ ما در اینجا انجام می دھیم ، پس چینی ھا را سرزنش کنید ، نھ
من
.دومبی با خستگی گفت: "من می دانم. می دانم." یک دست را از طریق بوتھ موھای مجعدش فشار داد
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زکریا گفتگوی خود را با جزئیات گزارش می داد ، و دمبی باید فرض کند
موقعیت متعادل تر برای رکورد. "آنھا بھ اندازه کافی من را می ترسانند. اگر وجود داشتھ باشد
دولت روی کره زمین قادر بھ استفاده از سالحی مانند این ، آن ھا یا کره شمالی است
یا عراقی ھا ھرگز کمبود رژیم ھای لوس ما چاره ای جز این نداریم
دفاع قوی را حفظ کنید. من واقعاً معتقدم اما گاھی اوقات . . . من تعجب میکنم. در حالی کھ ما ھستیم
خیلی سخت کار می کنیم تا از دشمنان خود جلوتر برویم ، آیا شاید بیشتر شبیھ ھم نباشیم
" آنھا؟ آیا ما بھ یک کشور توتالیتر تبدیل نمی شویم ، ھمان چیزی کھ می گوییم ناامید می شویم؟
".شاید"
.دمبی گفت: "شاید" ، گرچھ از این امر اطمینان داشت
"چھ انتخابی دارم؟"
".حدس می زنم: "ھیچ کس
."زاخاریا گفت: "ببین
"چی؟"
".در حال پاک شدن پنجره است. باید قبالً در آنجا گرم شود"
.این دو دانشمند دوباره بھ شیشھ برگشتند و بھ محفظھ ایزولھ نگاه كردند
پسر بچھ فرسوده برانگیخت. سرش را بھ سمت آنھا چرخاند و بھ آنھا خیره شد
.طرفین تخت بیمارستان کھ در آن خوابیده بود
".زکریا گفت: "آن چشم ھای لعنتی
"نفوذ ، نھ؟"
راھی کھ او خیره می شود ... او بعضی مواقع خزشھا را بھ من می دھد. چیزی تعجب آور است"
درباره چشمانش
".دومبی گفت: "شما فقط احساس گناه می کنید
نھ. این بیش از این است. چشمان او عجیب است. آنھا مانند گذشتھ نیستند"
" .برای اولین بار از اینجا وارد یک سال پیش
."دمبی با ناراحتی گفت: "اکنون درد در آنھا وجود دارد." "درد و تنھایی
زکریا گفت: "بیش از این." "چیزی در آن چشم ھا وجود دارد. چیزی در آنجا
" .ھیچ کلمھ ای نیست
زکریا از پنجره دور شد. او بھ رایانھ ھا بازگشت ، کھ با او
.احساس راحتی و امنیت می کند
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ژانویھ 2

27

برای بیشترین قسمت ، خیابان ھای رنو با وجود اخیر
بارش برف ، ھر چند تکھ ھای گاه بھ گاه از یخ سیاه منتظر راننده ناخواستھ بود. الیوت
.استریکر با احتیاط سوار شد و چشمان خود را در جاده نگھ داشت
".تینا گفت: "ما تقریباً باید در آنجا باشیم
آنھا قبل از خانھ و مکان لوسیانو بلکوستی ، یک ربع دیگر مایل را طی کردند
تجارت در سمت چپ ، ورای نشانھ ای از مرز سیاه و سفید کھ چشمگیرانھ بود ، بھ چشم می خورد
FUNERAL AND GRIEF ماھیت خدمتی را کھ ارائھ داد بیان کرد: مدیر
مشاور. این خانھ بزرگ و شبھ استعماری بود ، کھ در باالی سطح برجستھ بود
، از یک تپھ ، روی یک ملک سھ یا چھار ھکتار ، و بھ راحتی در کنار یک بزرگ
گورستان غیر ملی بزرگراه طوالنی منحنی و بھ سمت راست ، مانند عرض
بستن مراسم تشییع جنازه سیاه در چمن ھای طوفانی و برف پوشانده شده است. پست ھای سنگی و
المپ ھای برقی مالیم و روشن ، راه را بھ درب جلو نشان می دھند و نور گرم تابش می کند
از چندین پنجره طبقھ اول
الیوت تقریباً در ورودی وارد شد ، اما در آخرین لحظھ تصمیم گرفت کھ با رانندگی کند
.محل
" .تینا گفت:" سالم ، ھمین بود"
".میدانم"
"چرا شما متوقف نشد؟"
این می شود — Bellicosti طوفان درست تا جلو ، خواستار پاسخ از"
" .از نظر احساسی رضایت بخش ، شجاع ، جسورانھ و احمقانھ است
" .آنھا نمی توانند منتظر ما باشند ، آیا آنھا نمی دانند کھ ما در رنو ھستیم
ھرگز دشمن خود را دست کم نگیرید. آنھا من و شما را دست کم گرفتند ، بھ ھمین دلیل است کھ ما ھستیم"
خیلی دور شدم ما نمی خواھیم ھمان اشتباھی را کھ انجام داده اند مرتکب شویم و بھ عقب برگردیم
".دست ھایشان
، در ورای قبرستان ، سمت چپ ، بھ یک خیابان مسکونی تبدیل شد. او در محوطھ پارک کرد
.چراغھای جلو را خاموش کرد و موتور را قطع کرد
.حاال چی؟" او پرسید"
، من قصد دارم بھ خانھ تشییع جنازه قدم بردارم. از طریق گورستان می روم ، بھ اطراف می چرخم"
" .و از پشت بھ محل نزدیک شوید
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".وی گفت: "ما از عقب بھ آن نزدیک خواھیم شد
"نھ"
".آره"
".وی اصرار داشت: "شما اینجا صبر خواھید کرد
".بھ ھیچ وجھ"
نور کمرنگ از یک چراغ خیابانی شیشھ جلو اتومبیل را سوراخ کرد و یک حاشیھ سخت را فاش کرد
.عزم در چھره اش ، وضوح چشم در چشم ھای آبی او
.اگرچھ فھمید کھ قصد دارد استدالل را از دست بدھد ، اما الیوت گفت: "منطقی باشید
" .اگر مشکلی پیش آمد ، ممکن است در راه حل آن قرار بگیرید
"گفت: "حاال واقعاً الیوت ، حرف می زنم. آیا من آن نوع زنی ھستم کھ راه خود را ادامھ می دھم؟
".ھشت یا ده اینچ برف روی زمین است. شما چکمھ ای ندارید"
".تو ھم نیستی"
."اگر آنھا ما را پیش بینی کرده اند ، در خانھ تشییع جنازه تلھ بگذارید"
او گفت: "پس ممکن است شما بھ کمک من احتیاج داشتھ باشید." "و اگر آنھا تلھ ای ایجاد نکرده اند ، من باید باشم
" .سوال می کنید Bellicosti آنجا کھ شما از
"تینا ، ما فقط وقت نشستن در اینجا را ھدر می دھیم"
وقت تلف کردن. دقیقاً. خوشحالم کھ می بینید کھ این کار بھ روشی است." در را باز کرد و صعود کرد"
بیرون از ماشین
.پس از آن ، او فراتر از ھر سایھ شک و تردید می دانست کھ او را دوست دارد
او با پر کردن تپانچھ مجھز بھ صدا خفھ کن یکی از جیب ھای ژاکت عمیق خود را از دست داد
چوی او درھا را قفل نکرد ، زیرا این امکان وجود داشت کھ او و تینا نیاز داشتھ باشند
.وقتی برگشتید با عجلھ وارد ماشین شوید
، در گورستان ، برف بھ وسط گوسالھ ھای الیوت آمد. شلوار خود را خیس کرد
.در جوراب ھای خود خمیده و در کفش ھایش ذوب شد
.تینا ، پوشیدن کفش ھای الستیکی مخصوص الستیک با تاپ ھای بوم ، مطمئناً بھ اندازه او بدبخت بود
.اما او با او ھمگام بود و او شکایت نکرد
باد خام و مرطوب اکنون قوی تر از مدتی قبل بود کھ آنھا می خواستند
در فرودگاه فرود آمد. در میان قبرستان جارو می کند ، میان سنگ ھای سنگی و
بناھای بزرگتر ، وعده ای از برف بیشتر ، بسیار بیشتر از اندک ، نجوا می کنند
این شلوغی کھ اکنون حمل می شود
یک دیوار سنگی کم ارتفاع و یک خط از صنوبر بلند در خانھ قبرستان را از لوچیانو جدا کرده است
، دارایی بللیوستی. الیوت و تینا از روی دیوار باال رفتند و در سایھ ھای درخت ایستادند
.مطالعھ رویکرد عقب بھ خانھ تشییع جنازه
الزم نیست بھ تینا گفتھ شود کھ ساکت باشد. او در كنار او منتظر ماند ، دستھا را خم كرد ، دستان
.گرما را بھ زیر بغل گرفت
الیوت با ترس از او نگران او بود اما در عین حال از داشتن او خوشحال شد
.شرکت
، تقریباً صد یاردی دور بود. حتی در نور کم Bellicosti قسمت عقب خانھ
الیوت می توانست حاشیھ یخی ھا را کھ از پشت بام ایوان پشت بلند آویزان است ، ببیند. تعداد کمی
رختچھ ھای ھمیشھ سبز در نزدیکی خانھ جمع شده بودند ، اما ھیچ یک از اندازه ھای کافی برای پنھان کردن نداشتند
یک مرد پنجره ھای عقب خالی ، سیاه بود. یک فرستنده ممکن است در پشت ھر یک از آنھا ایستاده باشد
.آنھا ، در تاریکی نامرئی ھستند
الیوت چشمان خود را تنگ کرد و سعی کرد نگاھی اجمالی بھ حرکت در ورای مستطیل ھا بیندازد
.شیشھ ، اما او چیزی مشکوک ندید
خیلی شانس نبود کھ خیلی زود تلھ ای برای آنھا ایجاد شود. و اگر آدمکش باشد
،شد در اینجا در انتظار، آنھا انتظار می رود طعمھ خود را بھ نزدیک شدن بھ خانھ مراسم تشییع جنازه شجاعانھ
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با اطمینان در نتیجھ ، توجھ آنھا تا حد زیادی بھ قسمت جلوی آن معطوف خواھد شد
خانھ
.در ھر صورت ، او نمی توانست تمام شب در اینجا صحبت کند
.او از زیر شاخھ ھای پناھگاه درختان قدم برداشت. تینا با او حرکت کرد
باد تلخ شالق بود. این کریستال ھای برف را از روی زمین چسبانیده و می چرخد
.نوک انگشتھای سرد را در چھره ھای قرمز رنگ آنھا نشان می دھد
ھنگام عبور از میدان برفی تابناک ، الیوت احساس برھنھ کرد. آرزو می کرد کھ اینگونھ نباشند
پوشیدن چنین لباسھای تیره اگر کسی بود نگاه از پنجره تماس، او را نقطھ
دو تا فوراً
خرد و فشار برف در زیر پاھای آنھا وحشتناک بھ نظر می رسید کھ بلند باشد
.او گرچھ در واقع سر و صداھای کمی ایجاد می کردند. او فقط تکان دھنده بود
.آنھا بدون حادثھ بھ خانھ تشییع جنازه رسیدند
.چند ثانیھ مکث کردند و بھ طور خالصھ با یکدیگر لمس کردند و شجاعت خود را جمع کردند
، الیوت تپانچھ را از ژاکت پالتوی خود بیرون آورد و آن را در دست راست خود نگھ داشت. با دست چپ خود
.او برای دو جسم ایمنی گنگ زد ، آنھا را آزاد کرد. انگشتانش از سرما سفت بود
.وی از این سؤال پرسید كھ آیا در صورت نیاز می تواند بتواند بھ درستی اسلحھ را اداره كند
.آنھا در گوشھ و کنار ساختمان لغزیدند و مخفیانھ بھ سمت جلو حرکت کردند
در اولین پنجره با نور پشت آن ، الیوت متوقف شد. او برای ماندن تینا حرکت کرد
a پشت سر او ، نزدیک خانھ. با احتیاط او بھ جلو تکیھ داد و از طریق
شکاف باریک در یک کور تا حدی ونیزی بستھ. او تقریباً در شوک و زنگ فریاد زد
.آنچھ در داخل دید
یک مرده برھنھ در وان پر از آب خونین نشستھ و بھ چیزی خیره شده است
.وحشتناک فراتر از حجاب بین این دنیا و جھان دیگر. یک بازوی از وان بیرون رفت
.و روی زمین ، انگار از انگشتانش بیرون زده بود ، تیغ تیغ بود
الیوت بھ نگاه مرده مسطح جسد صورت خمیری خیره شد و می دانست کھ او است
نگاھی بھ لوسیانو بیلیکوستی. او ھمچنین می دانست کھ مدیر تشییع جنازه کشتھ نشده است
خودش دھان آبی بیچاره مرد فقیر بھ صورت دائمی آویزان بود ، گویی او
.تالش برای انكار ھمھ اتھامات خودكشی كھ قرار بود پیش بیاید
الیوت می خواست تینا را با بازو ببرد و او را بھ سمت ماشین سوار کند. اما او آن را حس کرد
.او چیز مھمی را دیده بود ، و تا زمانی کھ نمی دانست آنچھ در آن است ، بھ راحتی نمی رود
جلوی او ھل داد. او ھنگامی کھ بھ سمت تکیھ می داد ، یک دست خود را بھ پشت خود نگھ داشت
پنجره ، و او احساس کرد کھ سفت و سخت است وقتی کھ او مرد مرد را نگاه کرد. ھنگامی کھ او بھ سمت
دوباره الیوت ، او بھ وضوح آماده بود تا جھنم را از آنجا خارج کند ، بدون سؤال ، بدون
.استدالل ، بدون کوچکترین تأخیر
آنھا فقط دو قدم از پنجره را طی کرده بودند کھ الیوت دید کھ دیگر برف حرکت نمی کند
از بیست فوت از آنھا. این گاز ھم زده و غیرقابل تحمل غیرمترقبھ باد نیست
تکھ ھای پوستھ ، اما افزایش غیر طبیعی و ھدفمند از یک تپھ سفید است. بھ طور غریزی
او تپانچھ را در مقابل او شالق زد و چھار دور آن را فشرد. خاموش کننده اینگونھ بود
.مؤثر است کھ نمی توان عکس ھای باالی شکنندگی و شکنندگی باد شنید
الیوت کم کم کوشش کرد و سعی کرد ھرچھ ممکن ھدف خود را ھدف قرار دھد ، الیوت بھ آنجا رفت
.او برف را حرکت داده بود. وی مردی را پیدا کرد کھ در لباس اسکی سفید و عایق پوشیده بود
غریبھ در برف دراز کشیده بود ، آنھا را تماشا می کرد ، منتظر بود. حاال او یک سوراخ مرطوب در داشت
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سینھ اش و تکھ ای از گلویش از بین رفت. حتی در نور کم نور و توھمی از
اطراف برف ، الیوت می دید کھ چشمان فرستنده در ھمان غیب ثابت است
.زل بزن کھ بلکوستی حتی حاال در پنجره حمام کارگردانی کرده بود
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در خانھ بود. احتماالً بیشتر از Bellicosti حداقل یک قاتل با جسد
یکی
.حداقل یک مرد در اینجا در برف منتظر بود
چند نفر دیگر؟
جایی کھ؟
-الیوت شب را اسکن کرد ، قلبش چسبیده بود. او انتظار داشت کھ کل سفید را ببیند
.چمن کفن دار بھ شکل ده ، پانزده ، بیست قاتل دیگر شروع بھ حرکت و افزایش می کند
اما ھمھ ھنوز
او بھ طور خالصھ بی حرکتی شد و از توانایی خودش در اعتصاب خیلی سریع و خیلی خشونت آمیز غافل شد. آ
گرم ، رضایت حیوانات در او افزایش یافتھ است ، کھ برای او احساس کامالً خوشایندی نبود
دوست داشت خودش را بھ عنوان یک مرد متمدن فکر کند. در ھمان زمان ، او توسط یک موج از ضربھ شد
تنفر شدید. گلو او سفت شد و طعم ترش ناگھان او را تحت الشعاع قرار داد. چرخید
.پشت او بھ مردی کھ او را کشتھ بود
."تینا ظاھری کم رنگ در برف بود. "آنھا می دانند کھ ما در رنو ھستیم
".آنھا حتی می دانستند کھ ما بھ اینجا می آییم"
"بیایید بیرون برویم" اما آنھا از درب جلو انتظار ما را داشتند." او او را با بازو گرفت. 
".اینجا
آنھا با عجلھ مسیر خود را پس گرفتند و از خانھ تشییع جنازه دور شدند. با ھر قدم
او گرفت ، الیوت انتظار داشت كھ شلیك شده از شلیك ، صدای فریاد زنگ و صدای مردھا در آن شنیده شود
.پیگیری معادن
 بھ تینا در باالی دیوار گورستان کمک کرد ، و سپس با چنگ زدن بھ دنبال او ، مطمئن بود کھ این موضوع را دارد
کسی کتش را از پشت گرفت. او گاز زد ، سست شد. ھنگامی کھ او در سراسر بود
.بھ دیوار نگاه کرد ، اما او نتوانست کسی را ببیند
بدیھی است کھ افراد در خانھ تشییع جنازه آگاھی نداشتند کھ مردشان در خارج بوده است
.حذف شده است آنھا ھنوز صبر داشتند تا طعمھ خود را بھ دام بیاندازند
الیوت و تینا میان سنگ قبرھا دویدند و ابرھای برفی را لگد زدند. ستون ھای دوقلوی
.نفس کریستالی در پشت سر آنھا مانند ارواح
ھنگامی کھ آنھا تقریباً در نیمھ راه در مزار قبرستان بودند ، ھنگامی کھ الیوت مثبت بودند
او تحت تعقیب قرار نگرفت ، او متوقف شد ، در مقابل یک بنای بلند بلند تکیھ زد و سعی کرد کھ نبرد
چنین خلیج ھای بزرگ و عمیقی از ھوای سرد و دردناک. تصویری از گلوی پاره شده قربانی وی
.در حافظھ او منفجر شد و موج شوکی از حالت تھوع او را تحت الشعاع قرار داد
"تینا یک دست روی شانھ اش گذاشت. "حال شما خوب است؟
".من او را کشتم"
".اگر شما چنین نبود ، او ما را می کشت"
".من می دانم. فقط ھمین ... این باعث می شود من بیمار شویم"
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".من فکر می کردم ... وقتی کھ شما در ارتش بودید"
.او گفت: "آره". "بلھ ، من قبالً کشتھ ام. اما ھمانطور کھ شما گفتید ، این ارتش بود
این یکی نبود این سربازی بود. این قتل بود. "او تکان داد تا پاکسازی شود
".آی تی. "خوب میشم." او دوباره تپانچھ را درون جیب پالتوی خود کوبید. "این فقط شوک بود
نھا در آغوش گرفتند ، و سپس او گفت ، "اگر آنھا می دانستند کھ ما بھ سمت رنو پرواز می کنیم ، چرا چنین نکردند
از فرودگاه ما را دنبال کنید؟ سپس آنھا می دانستند کھ ما نمی خواھیم در آن قدم بزنیم
" .درب جلوي محل بلكوستي
صور می کردند کھ من یک دم را می بینم و توسط آن طعن می زنم. و حدس می زنم آنھا از این امر اطمینان داشتند"
.آنھا بھ آنجا می رفتند ، آنھا فکر نمی کردند کھ باید مراقب ما باشند
" .است Bellicosti آنھا نمیفھمد ھر جای دیگر وجود دارد کھ ما می تواند ، اما خانھ مراسم تشییع جنازه
".برگردیم بھ ماشین. من یخ می زنم"
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من ھم. و ما بھتر است از محلھ بیرون برویم قبل از اینکھ آنھا پسر را پیدا کنند"
برف
آنھا ردپاھای خود را از گورستان ، بھ خیابان مسکونی ساکت ، دنبال کردند
.جایی کھ شورولت اجاره ای در چراغ خیابان کم نور پارک شده بود
، در حالی کھ الیوت در حال باز کردن درب راننده بود ، او حرکت از گوشھ چشم خود را دید
و او نگاه کرد ، در حال حاضر مطمئن آنچھ را کھ او را ببینید. یک سدان سفید فورد تازه چرخیده بود
، گوشھ ، آرام حرکت می کند بھ سمت مھار افتاد و ناگھان ترمز کرد. دو درب باز شد
.و یک جفت مرد قد بلند و تیره از کوه باال رفتند
الیوت آنھا را بھ خاطر آنچھ بود ، تشخیص داد. او درون چوی را درآورد ، در را کوبید و
.کلید را بھ داخل احتراق مسدود کرد
". تینا گفت: "ما دنبال شده ایم
"یک فرستنده. آنھا باید" بلھ" موتور را روشن کرد و ماشین را بھ چرخ دنده پرتاب کرد. 
" .بھ تازگی بھ آن رسیدگی کرده اند
او شلیک نکرد ، اما یک گلولھ پنجره سمت عقب را پشت سر خود خرد کرد و
بھ پشت صندلی جلو خم شد و بطری ھای آدامس شیشھ ایمنی را از طریق آن اسپری کرد
.ماشین
.سر بھ پایین!" فریاد زد"
.نگاھی بھ عقب انداخت
.این دو مرد در فرار نزدیک می شدند و در آسفالت برف لکھ دار می لغزیدند
را از دور کرد Chevy الیوت روی شتاب دھنده مھر زد. فشار الستیک ، او
.محدود کردن ، بھ خیابان
دو شلنگ از بدنھ اتومبیل جدا شده و ھر کدام با یک قد کوتاه و بلند قدم می زنند
.نالھ کردن
الیوت با چرخیدن پایین چرخ ، انتظار گلولھ ای از پنجره عقب را داشت. در
گوشھ ای ، او عالمت توقف را نادیده گرفت و ماشین را بھ سختی بھ سمت چپ چرخاند ، تنھا با ضربھ زدن روی
.را آزمایش کنید Chevy ترمز یک بار ، بھ شدت تعلیق
.تینا سرش را بلند کرد ، بھ خیابان خالی پشت سرشان نگاه کرد ، سپس بھ الیوت نگاه کرد
، ترانسفورمر. این چیست؟ منظور شما این است کھ ما اشکال خورده ایم؟ پس باید ماشین را رھا کنیم"
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" نمی خواھیم؟
وی گفت: "تا زمانی کھ از شر این دلقک ھا در دم خود خالص نشده ایم." "اگر ماشین را رھا کنیم
" .با آنھا خیلی نزدیک ، آنھا سریع ما را فرار می کنند. ما نمی توانیم با پیاده فاصلھ بگیریم
"بعد چی؟"
"بعد از اینکھ تغییر دادم آنھا بھ یک تقاطع دیگر رسیدند و او ماشین را بھ سمت راست شالق زد. 
" .گوشھ بعدی ، متوقف می شوم و بیرون می شوم. شما آماده خواھید بود تا بھ سمت باال بروید و چرخ را بگیرید
"کجا میری؟"
.من بھ بوتھ ھا محو می شوم و منتظر می مانم کھ آنھا بعد از ما بھ گوشھ و کنار بیایند"
شما در خیابان رانندگی می کنید ، اما خیلی سریع نیستید. بھ آنھا فرصتی دھید تا وقتی کھ ھستند شما را ببینند
" .تبدیل بھ خیابان آنھا بھ شما نگاه می کنند و من را نمی بینند
".ما نباید تقسیم شویم"
".این تنھا راه است"
"اما اگر آنھا شما را بگیرند چھ می شود؟"
".آنھا نمی کنند"
".من می خواھم پس از آن تنھا"
آنھا مرا نمی گیرند. اما شما باید سریع حرکت کنید. اگر بیش از یک زن و شوھر متوقف شویم"
" .ثانیھ ، روی گیرنده آنھا نشان داده می شود ، و ممکن است مشکوک شوند
.درست در تقاطع چرخید و وسط خیابان جدید متوقف شد
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"الیوت ، نکن"
"!چاره ای نیست." او در را باز کرد و از ماشین بیرون زد. "عجلھ ، تینا"
او درب اتومبیل را کوبید و بھ ردیف بوتھ ھای ھمیشھ سبز کھ ھم مرز با جلو است ، زد
چمن خانھ ای از خانھ ھای کم آجری ، مرتع. در حالی کھ کنار یکی از آن بوتھ ھا می خیزد ، می پیچد
در سایھ ھای فراتر از دایره یخبندان یخ زده از یک چراغ خیابانی در این نزدیکی ، او کشید
.در حالی کھ تینا در حال رانندگی بود ، تپانچھ را از جیب کت خود بیرون آورد
، او می توانست غرش یک وسیلھ نقلیھ دیگر را تشخیص دھد ، Chevy با کم شدن صدای
.سریع نزدیک می شویم چند ثانیھ بعد ، سدان سفید داخل تقاطع شد
.الیوت ایستاد ، تپانچھ را در ھر دو دست امتداد داد ، و سھ دور سریع را خاموش کرد
.دو نفر اول از ورق فلزی چسبیده بودند ، اما سوم تایر جلو راست را سوراخ کرد
فورد خیلی سریع گوشھ را دور کرده بود. در اثر ضربات منفجر شده ، اتومبیل از آن مراقبت کرد
کنترل. در سراسر خیابان چرخید ، پرش را گرفت ، از طریق پرچین تصادف کرد ، یک منھدم کرد
.وسط یک چمن پوشیده از برف استراحت کرد
الیوت بھ طرف چوی ، کھ تینا صد متری دور آن متوقف شده بود ، دوید. آی تی
بیشتر صد صد مایل بھ نظر می رسید قدم ھای تکان دھنده او بھ اندازه طبل رعد و برق بود
در ھوای آرام ساکت می زند. سرانجام بھ ماشین رسید. در را باز کرده بود. جھش کرد
"!داخل شد و درب را بست. "برو برو
، او شتاب دھنده را بھ تختھ کف رفت و ماشین با لرزیدن پاسخ داد
پس از آن افزایش قدرت
ھنگامی کھ آنھا دو بلوک را پشت سر گذاشتند ، گفت: "در گوشھ بعدی بھ راست بپیچید." بعد از دو مورد دیگر
او گفت ، "چرخش و سھ بلوک دیگر را بکشید ،" آن را بھ سمت جلو بکشید
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" .روی ما کاشتھ شده است
".وی گفت: "اما آنھا اکنون نمی توانند از ما پیروی کنند
آنھا ھنوز یک گیرنده دارند. آنھا می توانند پیشرفت ھای ما را در این زمینھ مشاھده کنند ، حتی اگر نتوانند بگیرند
آنھا دست ما را می گیرند تا ماشین تعقیب دیگری پیدا کند. حتی نمی خواھم آنھا بدانند کھ چھ چیزی
" .جھت ما رفت
او ماشین را متوقف کرد و او بیرون آمد. او در امتداد صورت ھای داخلی گلگیرھا ، اطرافش احساس کرد
.چاه ھای تایر ، جایی کھ یک فرستنده می توانست بھ سرعت و بھ راحتی در محل گیر کرده باشد
The :ھیچ چی. سپر جلو نیز تمیز بود. سرانجام او بستھ الکترونیک را قرار داد
.اندازه یک بستھ سیگار ، آن را بھ صورت مغناطیسی بھ قسمت زیر سپر عقب ثابت کرده بود
.او آن را گشاد کرد ، آن را بارھا و بارھا زیر پائین شالق زد و آنرا دور کرد
در اتومبیل مجدداً درھا قفل می شوند و موتور در حال کار است و بخاری کار می کند
.انفجار کامل ، آنھا در سکوت حیرت زده نشستند و در ھوای گرم قرار گرفتند ، اما لرزیدند
"!سرانجام تینا گفت: "خدای من ، آنھا سریع حرکت می کنند
."الیوت با تکان گفت: "ما ھنوز یک قدم جلوتر از آنھا ھستیم
".نیم قدم"
".وی اعتراف کرد: "این احتماالً بیشتر شبیھ آن است
عالقھ مند شود topnotch قرار بود بلكوستی اطالعات موردنیاز ما را برای ما در اختیار قرار دھد تا بھ یك"
" خبرنگار در پرونده
".االن نھ"
"پس چگونھ می توانیم آن اطالعات را بدست آوریم؟"
."او بھ طرز مبھمی گفت: "بھ نوعی
"چگونھ پرونده خود را می سازیم؟"
".ما بھ چیزی فکر خواھیم کرد"
"چھ کسی بھ سمت بعدی روی می آورد؟"
".تینا ناامید نیست"
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"من نگفتم كھ اینطور باشد. اما ما از كجا بھ اینجا می رویم؟"
وی گفت: "ما نمی توانیم امشب آن را عملی کنیم." "در شرایط ما نیست. ھر دو از بین رفتھ اند
بیرون ، با ناامیدی کامل عمل می کند خطرناک است بھترین تصمیمی کھ می توانیم بگیریم
تصمیم گیری در ھمھ ما باید سوراخ شویم و استراحت کنیم. صبح
" .سرھای واضح تری داشتھ باشید ، و جوابھا ھمھ واضح بھ نظر می رسد
"شما فکر می کنید در واقع می توانید بخوابید؟"
".جھنم ، بلھ. شب سخت روز بوده است"
"از کجا ایمن خواھیم بود؟"
-الیوت گفت: "ما ترفند نامھ ناصاف را امتحان خواھیم کرد." "بھ جای این کھ بھ برخی از بیرون فریب بخورید
" .از یک متل راه ، ما بھ سمت یکی از بھترین ھتل ھای شھر حرکت خواھیم کرد
"ھاراه؟"
دقیقاً. آنھا انتظار ندارند کھ ما آنقدر جسورانھ باشیم. آنھا ھمھ جا را در جستجوی ما خواھند کرد
" دیگر
".این خطرناک است"
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"آیا می توانید بھ ھر چیزی بھتر فکر کنید؟"
"نھ"
".ھمھ چیز خطرناک است"
".درست است. بیایید این کار را انجام دھیم"
، او بھ قلب شھر سوار شد. آنھا شورولت را در یک پارکینگ عمومی رھا کردند
.Harrah's چھار بلوک از
".تینا در حالی کھ تنھا چمدان خود را از آنجا بیرون آورده بود ، گفت: "ای کاش ما مجبور بھ واگذاری ماشین نبودیم
تنھ
".آنھا بھ دنبال آن می گردند"
آنھا در امتداد خیابانھای بادی و نئون پراکنده بھ ھتل ھاراه راھپیمایی کردند. حتی در 1:45 در
صبح ھنگام ورود ورودی ھا بھ کازینوھا ، موسیقی با صدای بلند و خنده و زنگ زدن
.از دستگاه ھای حافظھ در حال ضرب و شتم ، نھ صدای شادی آور در آن ساعت ، یک سر و صدای مرتب
اگرچھ رنو تمام شب با ھمان انرژی الس وگاس پرش نکرد و
اگرچھ بسیاری از گردشگران بھ رختخواب رفتھ بودند ، کازینو در ھاراه ھنوز ھم نسبتاً شلوغ بود. آ
ملوان جوان ظاھراً دویدن در یکی از میزھای تلھ دار و جمعیت ھیجان زده داشت
.قماربازھا از او خواستند كھ ھشت نفر را بچرخاند و نظر خود را مطرح كند
در این تعطیالت آخر ھفتھ ھتل بھ طور رسمی بھ ظرفیت رزرو شد. با این حال ، الیوت
می دانستند کھ اسکان ھمیشھ در دسترس است. بھ درخواست مدیر کازینو خود ، ھمھ
ھتل تعداد معدودی از اتاق ھا را از بازار خارج کرده است ، فقط در مواردی کھ چند مشتری معمولی زیاد باشند
با کمال تعجب ، بدون اطالع قبلی ، اما با اسکناس ھای چربی ظاھر شدند by غلتک ھا ، البتھ
و جایی برای ماندن نیست عالوه بر این ، برخی از رزرو در آخرین لحظھ لغو شد ، و
ھمیشھ چند نمایش بدون نمایش وجود داشت یک جفت مرتب شده قبوض بیست دالری ، قرار داده شده است
تقریبا بدون اطمینان بھ دست یک کارمند میز جلو ، تقریباً حتمی بود کھ نتیجھ آن را گرفت
.کشف بھ موقع یک جای خالی فراموش شده
وقتی الیوت مطلع شد کھ یک اتاق در دسترس است ، پس از ھمھ ، بھ مدت دو شب ، او امضا کرد
کارت ثبت نام بھ عنوان "ھنک توماس" ، پیچ و تاب کمی بھ نام یکی از مورد عالقھ ھای خود
ستارگان فیلم؛ او وارد یک آدرس ناخوشایند سیاتل نیز شد. منشی درخواست شناسنامھ یا یک مدیر اصلی را داد
.کارت اعتباری ، و الیوت داستانی غم انگیز از قربانی شدن یک وانت در فرودگاه گفت
وی کھ نتوانست ھویت خود را اثبات کند ، موظف بود ھردو شب را پیش پرداخت کند ، کھ او بود
او با گرفتن پول از یک صندوق پول بھ جای اینکھ از جیبش در جیبش گیر کرده بود ، برداشت
.کیف پول کھ ظاھراً بھ سرقت رفتھ است
.بھ او و تینا یک اتاق جادار و زیبا با دکوراسیون در طبقھ نھم داده شد
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، پس از ترک زنگ ، الیوت بن بست را گرفت و زنجیر امنیتی را در محل خود قالب کرد
.و محکم صندلی رومیزی با پشت راست را تحت فشار قرار داد
".تینا گفت: "این مانند زندان است
".بھ جز ما قفل شده ایم ، و قاتالن در بیرون در حال شل شدن ھستند"
مدت کوتاھی بعد ، در رختخواب ، یکدیگر را نزدیک نگھ داشتند ، اما ھیچکدام از آنھا رابطھ جنسی در ذھن نداشتند
آنھا چیزی بیشتر از لمس کردن و لمس کردن نمی خواستند ، تا این موضوع را برای یکدیگر تأیید کنند
آنھا ھنوز زنده بودند ، تا احساس امنیت و محافظت و گرامی داشتھ باشند. نیاز آنھا بھ حیوانات بود
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برای محبت و ھمراھی ، واکنشی بھ مرگ و ویرانی کھ پر کرده بود
روز. آنھا پس از روبرو شدن با افراد زیادی کھ احترام کمی بھ زندگی بشر دارند ، دارند
.باید خودشان را متقاعد کنند کھ آنھا واقعاً بیش از گرد و غبار در باد ھستند
".بعد از چند دقیقھ گفت: "حق با تو بود
"درباره چی؟"
".درباره آنچھ شما شب گذشتھ در وگاس گفتید"
".حافظھ مرا تازه کن"
".شما گفتید کھ از تعقیب لذت می برم"
".بخشی از شما ... در اعماق داخل. بلھ ، فکر می کنم این درست است"
".وی گفت: "من می دانم کھ اینطور است." "اکنون می توانم آن را ببینم. در ابتدا نمی خواستم آن را باور کنم
".چرا نھ؟ منظورم از این کار منفی نبود"
من می دانم کھ شما چنین نکرده اید. فقط بیش از پانزده سال است کھ من زندگی عادی را پشت سر گذاشتھ ام"
زندگی کاری من اطمینان داشتم کھ دیگر نیازی ندارم و یا آن نوع ھیجاناتی را کھ می خواستم ، نمی خواستم
" .وقتی جوان تر شدم بھ شکوفا رسیدم
تینا گفت: " فکر نمی کنم شما بھ آنھا احتیاج دارید یا می خواھید." "اما اکنون کھ شما در خطر واقعی ھستید
بار دیگر برای اولین بار در سال ھا ، بخشی از شما در حال پاسخ دادن بھ این چالش ھستید. مثل یک پیر
این ورزشکار بعد از یک غیبت طوالنی در زمین بازی برگشت ، رفلکس ھای خود را آزمایش کرد ، افتخار کرد
" .این واقعیت کھ مھارت ھای قدیمی او ھنوز ھم وجود دارد
الیوت گفت: "این بیش از این است." "من فکر می کنم ... در اعماق ، وقتی احساس کردم یک نوع ھیجان بیمار شدم
" .آن مرد را کشت
".خودتان سخت نگیرید"
من نیستم. در واقع ، شاید ھیجان چندان عمیق نبود. شاید واقعاً نزدیک بود"
".سطح
".او گفت: "شما باید خوشحال باشید کھ آن حرامزاده را کشتھ اید
"باید من؟"
گوش دھید ، اگر من می توانم دستم را بھ افرادی کھ می خواھند مانع از یافتن مان شوند ، بگیرم"
دنی ، من ھیچ گونھ اجباری در مورد کشتن آنھا ندارم. اصال. حتی ممکن است
از آن لذت خاصی ببرید من یک شیر مادر ھستم و آنھا تولھ من را دزدیدند. شاید کشتن
" .آنھا طبیعی ترین و تحسین برانگیزترین کاری است کھ می توانستم انجام دھم
"بنابراین یک بیت از جانوران در ھمھ ما وجود دارد. آیا این است؟"
".این فقط من نیستم کھ یک آدم وحشی را بھ دام انداختم"
"اما آیا این مسئلھ آنرا قابل قبول تر می کند؟"
را بپذیریم؟" او پرسید. "این راھی است کھ خداوند ما را ساختھ است. این راھی است کھ ما برای آن منظور شده ایم"
" باشد ، پس چھ کسی می گوید درست نیست؟
".شاید"
اگر مردی فقط برای لذت بردن از آن بکشد ، یا اگر فقط برای ایده آل مانند برخی از اینھا می کشد"
انقالبیون کرکپوت کھ می خوانید ، این وحشیانھ است. . . یا جنون چھ شما
انجام شده کامالً متفاوت است. حفظ خود یکی از قدرتمندترین درایوھای خدا است
" .بھ ما داد. ما برای زنده ماندن ساختھ شده ایم ، حتی اگر برای انجام این کار مجبور شویم کسی را بکشیم
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".مدتی سکوت کردند. سپس گفت: "متشکرم
".من کاری نکرده ام"
".شما گوش کردید"
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KURT HENSEN ، مرد حق دستی جورج الکساندر ، با چند قطعھ
پرواز خشن از الس وگاس بھ رنو. آنھا در یک جت ده سرنشین بودند کھ بھ آن تعلق داشتند
شبکھ ، و ھواپیما از وزش باد شدید در اثر باد باال گرفت
در کریدور پرواز اختصاص داده شده خود ھانسن ، مردی قدرتمند و دارای موھای بلوند سفید
و چشمھای گربھ زرد ، از پرواز می ترسید. او فقط می توانست پس از خود سوار ھواپیما شود
خودش دارو کرده بود طبق معمول ، دقایقی پس از بلند شدن ھواپیما از ھواپیما ، سر تکان داد
باند
جورج الكساندر تنھا مسافر دیگر بود. وی ضرورت این امر را در نظر گرفت
جت اجرایی یکی از مھمترین دستاوردھای وی در سھ سالی کھ وی است
رئیس دفتر نوادا شبکھ بوده است. اگرچھ او بیش از نیمی از وقت خود را سپری کرد
او کھ وقت خود را در دفتر کار در الس وگاس کار می کرد ، غالباً دلیلی برای پرواز بھ نقاط دور دست داشت
حرکت لحظھ ای: رنو ، الکو ، حتی خارج از ایالت بھ تگزاس ، کالیفرنیا ، آریزونا ، نیو
مکزیک ، یوتا در طول سال اول ، او پروازھای تجاری را انجام داده و یا خدمات را اجاره داده است
از یک خلبان خصوصی قابل اعتماد کھ می تواند ھواپیمای معمولی موتورھای دوقلوی را پرواز کند
سلف اسکندر موفق شده بودجھ بودجھ شبکھ را فریب دھد. اما داشت
بھ نظر پوچ و کوتھ بینانھ از کارگردان بود تا مردی از مقام اسکندر را وادار کند
با وسایل نسبتاً ابتدایی سفر کنید. زمان او برای او بسیار ارزشمند بود
کشور؛ کار او حساس بود و اغلب بھ تصمیمات فوری مبتنی بر دست اول احتیاج داشت
بررسی اطالعات فقط در مناطق دور از دسترس است. پس از طوالنی و دشوار
الكساندر سرانجام بھ البي كارگردان ، این جت كوچك اعطا شد. و
بالفاصلھ او دو خلبان تمام وقت ، مردان نظامی سابق ، را در لیست حقوق نوادا قرار داد
دفتر
بعضی اوقات شبکھ بھ ضعف خود قلم می زند. و جورج لینکلن
Stanhope Alexander کھ وارث ھر دو ثروت اسکندرھای پنسیلوانیا بود
و بھ ثروت عظیم دالور استنھاپس ، کامالً صبر و شکیبایی نداشت
.افرادی کھ تبھکار بودند
درست بود کھ ھر دالر باید حساب می کرد ، برای ھر دالر بودجھ شبکھ بود
دشوار است از آنجا کھ وجود آن باید پنھان نگھ داشتھ شود ، این سازمان بود
از بودجھ غیرمستقیم جھت سایر سازمانھای دولتی تأمین می شود. سھ
میلیارد دالر ، بزرگترین بخش تنھا بودجھ ساالنھ این شبکھ ، از محل آن درآمد داشتھ است
داشت Jacklin وزارت بھداشت و رفاه. این شبکھ یک نماینده تحت پوشش عمیق بھ نام
در باالترین رده ھای سیاست گذاری بوروکراسی بھداشت. این کار جکلین بود
برنامھ ھای جدید رفاھی را تصور کنید ، وزیر بھداشت و رفاه را متقاعد کنید
- برنامھ ھای مورد نیاز بود ، آنھا را بھ کنگره بفروشید ، و سپس دفتر قانع کننده ای تأسیس کنید
وستھ ھای بحرانی برای پنھان کردن این واقعیت کھ برنامھ ھا کامالً آزاردھنده بودند. و بھ عنوان صندوق ھای فدرال
بھ این عملیاتھای مقدماتی دروغین سرازیر شد ، پول بھ شبکھ منتقل شد. خرد کردن
سھ میلیارد از سالمت کمترین خطر برای عملیات بودجھ این شبکھ بود
، سالمتی آنقدر غول پیکر بود کھ ھرگز چنین مبلغ ناچیزی را از دست نداد. وزارت دفاع
کھ این روزھا از سالمت و رفاه کمتری روان بود ، با این وجود نیز مقصر بود
ھدر دادن ، و حداقل برای یک میلیارد سال دیگر خوب بود. مقادیر کمتری ، از
فقط یک صد میلیون تا بھ اندازه نیم میلیارد ، مخفیانھ از این استخراج شده اند
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وزارت انرژی ، وزارت آموزش و پرورش ، و دیگر ارگانھای دولتی در یک
مبنای ساالنھ
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مطمئناً این شبکھ با مشکالتی تأمین شد ، اما مطمئناً خوب بود
- بودجھ یک جت اجرایی برای رئیس دفتر حیاتی نوادا فوق العاده نبود
الکساندر اعتقاد داشت کھ عملکرد بھبود یافتھ خود نسبت بھ سال گذشتھ بھبود یافتھ است
.پیرمرد در واشنگتن را متقاعد کرد کھ این پول خوبی خرج شده است
اسکندر بھ اھمیت جایگاه خود افتخار می کرد. اما او نیز ناامید شد
. زیرا افراد معدودی از اھمیت واالی وی آگاه بودند
بعضی اوقات بھ پدر و عموھایش حسادت می ورزید. بیشتر آنھا بھ کشورشان خدمت کرده بودند
آشکارا ، با روشی کامالً مرئی ، جایی کھ ھمھ می توانستند خود را ببینند و تحسین کنند
روحیھ ای از خودگذشتگی عمومی وزیر دفاع ، وزیر امور خارجھ ، سفیر در
.فرانسھ .. . در موقعیتھای آن طبیعت ، یک مرد مورد تقدیر و احترام قرار می گرفت
از طرف دیگر ، جورج تا شش سالگی ھنوز پست و مقام و قوت واقعی را پر نکرده بود
سالھا پیش ، وقتی او سی و شش سال داشت. او در دھھ بیست و اوایل دھھ سی میالدی ، زحمت كشیده بود
در انواع مشاغل کمتر برای دولت این دیپلماتیک و اطالعاتی
جمع آوری تکالیف ھرگز اھانت بھ نام خانوادگی وی نبود ، بلکھ ھمیشھ اینگونھ بودند
، ارسال جزئی بھ سفارتخانھ ھا در کشورھای کوچکتر مانند ایسلند و اکوادور و تونگا
.چیزی کھ نیویورک تایمز برای تصدیق وجود وی بدست می آورد
سپس ، شش سال پیش ، شبکھ ایجاد شده بود ، و رئیس جمھور بھ جورج داده بود
.وظیفھ ایجاد یک دفتر قابل اعتماد از آژانس اطالعاتی جدید آمریکای جنوبی است
این کار مھیج ، ھیجان انگیز ، چالش برانگیز بود. جورج مستقیماً بوده است
مسئول ھزینھ ده ھا میلیون دالر و در نھایت برای این
کنترل صدھا عامل در ده کشور. رئیس جمھور بعد از سھ سال
اعالم کرد کھ از دستاوردھای آمریکای جنوبی خوشحال است ، و از او خواستھ بود
جورج مسئولیت یکی از دفاتر اسناد داخلی شبکھ - نوادا - را بھ عھده گرفت
بسیار سوء مدیریت شده است این شکاف یکی از نیمھ قدرتمندترین نیمی از کشورھا بود
سلسلھ مراتب اجرایی شبکھ. رئیس جمھور جورج را بھ این باور تشویق كرد
سرانجام وی بھ رئیس دفاتر کل نیمی از غرب ارتقاء می یابد
کشور - و پس از آن ھمھ راه را بھ باال ، اگر تنھا او می توانست غربی غربی را بدست آورد
تقسیم کار بھ آسانی مطابق دفاتر آمریکای جنوبی و نوادا است. در زمان او
صندلی مدیر در واشنگتن را بھ عھده خواھد گرفت و مسئولیت ھمھ را بر عھده خواھد گرفت
عملیات اطالعاتی داخلی و خارجی. با این عنوان او یکی از مھمترین آنھا بود
مردان قدرتمند در ایاالت متحده ، بیشتر از نیرویی است كھ باید از آن صرف حساب شود
.وزیر امور خارجھ یا وزیر دفاع می توانند امیدوار باشند
اما او نتوانست از دستاوردھای خود بھ کسی بگوید. او ھرگز نمی تواند امیدوار بھ دریافت این
.تحسین و افتخار عمومی کھ بر مردان دیگر خانواده اش جلب شده بود
شبکھ مخفی بود و اگر ارزش داشت باید مخفی بماند. در
حداقل نیمی از افرادی کھ برای آن کار کرده اند ، حتی تصور نمی کردند کھ وجود داشتھ باشد. برخی فکر کردند
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، دیگران معتقد بودند کھ در استخدام شاخھ ھای مختلف وزارت خزانھ داریبھ کار گرفتھ شدند. دیگران مطمئن بودند کھ برای سیا کار کرده اند. و ھنوز FBI آنھا توسط
از جملھ سرویس مخفی. ھیچ یک از این افراد نمی توانند شبکھ را بھ خطر بیاندازند. فقط
روسای دفاتر ، کارمندان فوری آنھا ، روسای ایستگاه ھا در شھرھای بزرگ و حوزه ھای ارشد
افسران کھ خود و وفاداری خود را ثابت کرده اند - فقط آن افراد واقعیت را می دانستند
ماھیت کارفرمایان و کار آنھا. لحظھ ای کھ رسانھ ھای خبری آگاه شدند
.از وجود شبکھ ، ھمھ گم شد
، در حالی کھ در کابین کم نور فن جت نشستھ بود و بھ تماشای ابرھای مسابقھ ای زیر می پرداخت
اسکندر تعجب کرده کھ پدر و عموھایش چھ می گویند اگر بدانند کھ او ھستند
خدمت بھ کشورش اغلب او را ملزم بھ صدور دستور قتل می کرد. ھنوز تکان دھنده تر است
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، حساسیت افراد شرقی شرقی مانند آنھا: بھ سھ مناسبت ، در آمریکای جنوبی
اسکندر در موقعیتی قرار گرفتھ بود کھ الزم بود او را بکشد
ماشھ قاتل خودش او از این قتل ھا بسیار بی نھایت لذت برده بود ، چنین بوده است
عمیقاً از سوی آنھا ھیجان زده شد ، کھ او ، بھ انتخاب خود ، نقش اعدام کننده را بر عھده داشت
نیم دوجین تکالیف دیگر اسکندرای بزرگ ، دولتمردان مشھور ، چھ می خواھند
فکر می کنند اگر می دانستند کھ او دستانش را با خون صابون کرده است؟ در مورد این واقعیت کھ گاھی اوقات بود
.او تصور می کرد کھ خانواده اش درک کنند کھ وظیفھ اش دستور بھ کشتن مردان دیگر است
اسکندرھا وقتی بحث می کردند کھ چھ چیزھایی باید باشند ، ایده آل گرا بودند ، اما
.آنھا ھمچنین بھ عملگرایان سرسختی می پرداختند کھ با روشی کھ واقعاً انجام می گرفتند
آنھا می دانستند جھان امنیت نظامی داخلی و جاسوسی بین المللی است
زمین بازی کودکان نیست. جورج دوست داشت باور کند کھ حتی ممکن است آن را در خود پیدا کنند
.قلب او را ببخشید کھ خودش ماشھ را کشیده است
از این گذشتھ ، او ھرگز یک شھروند عادی یا شخصی با ارزش واقعی را کشتھ است. اھداف او بود
ھمیشھ جاسوس ، خائن بوده اند. بیش از تعداد کمی از آنھا قاتالنی خونسرد بودند
خودشان زنگ زدن او فقط زنگ زدگی را کشتھ بود. کار خیلی خوبی نبود ، اما ھمچنین نبود
.بدون معیار عزت و قھرمانی واقعی. حداقل این راھی بود کھ جورج دید
او خود را قھرمانانھ می دانست. بلھ ، او مطمئن بود كھ پدر و عموھایش می دھند
.نعمت ھای او را بھ او تحمیل کنید - اگر فقط او اجازه داشت بھ آنھا بگوید
.این جت بھ واسطھ تالطم مخصوصاً بد برخورد کرد. خمیازه کشید ، گزاف گشت ، لرزید
.کورت ھنسن در خواب گره خورد اما از خواب بیدار نشد
.ھنگامی کھ ھواپیما یک بار دیگر خاموش شد ، اسکندر از پنجره بھ بیرون نگاه کرد
سفید ، مھتابی ، گرد بودن ابرھای زیر ابر ، و او بھ فکر ایوانز بود
، زن او کامالً دوست داشتنی بود پوشھ پرونده او در کنار صندلی بود. او آن را برداشت
آن را باز کرد و بھ عکس او خیره شد. در واقع کامالً دوست داشتنی است. او تصمیم گرفت او را بکشد
.او وقتی کھ زمان آن فرا رسید ، او خودش فوراً نعوظ کرد
او از کشتن لذت برد. او سعی نکرد کھ با خودش وانمود کند ، مھم نیست کھ چھ چھره ای داشتھ باشد
او مجبور بود بھ جھانیان ارائھ دھد. تمام زندگی او ، بھ دالیلی کھ ھرگز نتوانستھ است بھ طور کامل انجام دھد
با توجھ بھ این کھ او مجذوب مرگ شده بود ، شیفتھ شکل و طبیعت و
امکانات آن ، کھ از مطالعھ و تئوری معنای آن شیفتھ آن است. او در نظر گرفت
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راه ، ھیجان انگیز تر از رابطھ جنسی برای او. طعم او برای خشونت تحمل نمی شدخود یک پیامبر مرگ ، یک رئیس ارشد الھی است. در بسیاری از موارد قتل بود
جدید ، کامالً سیاسی شده — یا در FBI قدیمی - شاید حتی در FBI برای مدت طوالنی در
، بسیاری از آژانس ھای پلیس نظارت بر کنگره. اما در این سازمان ناشناختھ
.او در این مکان مخفی و غیرقابل مقایسھ با دنج ، رونق گرفت
.چشمش را بست و بھ کریستینا ایوانز فکر کرد
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در رویای تینا ، دانی در پایان یک تونل طوالنی قرار داشت. او در بود
زنجیرھایی کھ در مرکز یک غار کوچک و نورپردار نشستھ اند ، اما گذرگاه منتھی بھ آن
او سایھ بود و بھ خطر می افتاد. دنی دوباره و دوباره بھ او زنگ زد و التماس کرد
تا قبل از پشت بام زندان زیرزمینی خود را نجات دھد و او را زنده زنده دفن کند. او
شروع بھ پایین تونل بھ سمت او کرد ، و تصمیم گرفت کھ او را از آنجا خارج کند - و چیزی
، از شکاف باریک در دیوار بھ او رسید. او بھ طور پیرامونی از نرمی
درخشش آتشی از فراتر از شکاف و چھره ای مرموز در برابر آن
زمینھ مایل بھ قرمز چرخید ، و انگار بھ چھره ی درخشان مرگ نگاه می کرد ، گویی
او از روده جھنم بھ او نگاه می کرد. چشمھای زرشکی. منقبض شد
گوشت کار الک زدن جلبکھا روی گونھ او. او فریاد زد ، اما بعد آن مرگ را دید
نتوانست بھ او برسد. سوراخ در دیوار بھ اندازه کافی گسترده نبود کھ او قدم بگذارد
در گذرگاھش ، او فقط می توانست یک بازو را بھ سمت او بکشد ، و استخوان بلند او
انگشتان دست او یک اینچ یا دو قد کوتاه بود. دنی دوباره شروع بھ تماس کرد و او ادامھ داد
پایین تونل تاریک بھ سمت او. دھھا بار او چانھ در دیوار گذشت ، و
مرگ از ھر دیافراگم بھ او خیره شد ، فریاد زد و نفرین و خشم کرد
، در او بود ، اما ھیچ یک از سوراخ ھا بھ اندازه کافی بزرگ نبودند کھ بھ او اجازه دھند. او بھ دنی رسید
و ھنگامی کھ او را لمس کرد ، زنجیر از جادوھا از پاھا و پاھای او دور شد. او
گفت: "من ترسیدم." و دنی گفت: "سوراخ ھا را در دیوارھا کوچکتر کردم
" .او نمی تواند بھ شما برسد ، نمی تواند بھ شما آسیب برساند
ساعت ھشت و سی صبح جمعھ تینا بیدار ، لبخند زد و ھیجان زده شد. او الیوت را تکان داد
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.تا اینکھ او را بیدار کرد
"چشم خوابش چشمک زد ، نشست. "مشکل چیھ؟
".دنی فقط یک رویا دیگر برای من فرستاد"
".او با لبخند گسترده اش گفت: "بدیھی است کھ این کابوس نبود
دنی بھ ھیچ وجھ نمی خواھد ما بھ او بیاییم. او فقط از ما می خواھد كھ بھ محلی كھ در آن قرار دارد راه برویم
" .آنھا او را نگھ می دارند و او را بیرون می برند
.ما قبل از رسیدن بھ او کشتھ می شویم. ما نمی توانیم مانند سواره نظام اتھام بگیریم
" .ما باید برای آزادی او از رسانھ ھا و دادگاه ھا استفاده کنیم
".من فکر نمی کنم"
ما دو نفر نمی توانیم با کل سازمانی کھ پشت کنبک است بھ عالوه کارکنان مبارزه کنیم"
" .برخی از مرکز تحقیقات نظامی مخفی
وی با اطمینان گفت: "دنی قصد دارد این امنیت را برای ما بھ وجود آورد." "او قصد دارد از این قدرت استفاده کند
" .از او بھ ما کمک می کند تا بھ آنجا برسیم
".این امکان پذیر نیست"
".شما گفتید کھ اعتقاد دارید"
الیوت گفت: "من این کار را می کنم. "من اعتقاد دارم. اما ... چگونھ او چگونھ می تواند
" بھ ما کمک کنید؟ او چگونھ می تواند ایمنی ما را تضمین کند؟
".من نمی دانم. اما این چیزی است کھ او در خواب بھ من می گفت. من از آن مطمئن ھستم"
او این رویا را با جزئیات بازگو کرد ، و الیوت اعتراف کرد کھ تعبیر او اینگونھ نیست
سفت
وی گفت: "اما حتی اگر دنی بھ نوعی بتواند ما را درگیر کند ،" ما نمی دانیم آنھا کجا ھستند
.نگھ داشتن او این نصب مخفی می تواند در ھر نقطھ باشد. و شاید حتی وجود نداشتھ باشد
" .و اگر وجود داشتھ باشد ، آنھا ممکن است بھ ھر حال او را در آنجا نگھ ندارند
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".وی گفت: "این وجود دارد ، و این ھمان جایی است کھ او در آن است
.بود
او در دسترس دنی بود. تقریباً احساس می کرد کھ دوباره او را در آغوشش دارد و
.او نمی خواست کسی بھ او بگوید کھ او ممکن است وسعت موی فراتر از درک او باشد
"بیایید این راز را بگوییم الیوت با گوشھ ای از گوشھ چشمانش خواب گفت: "باشھ." 
نصب وجود دارد این بھ ما خیلی جھنم کمک نمی کند. این می تواند در ھر کجا باشد
".کوه ھا
گفت: "نھ". "این باید در چند مایلی باشد کھ جابورسکی قصد داشت با آن حرکت کند
پیشاھنگان
خوب. این احتماالً درست است. اما این جھنم بسیاری از زمین ھای ناھموار را در بر می گیرد. ما نتوانستیم"
" .شروع بھ انجام یک جستجوی کامل از آن
".اعتماد بھ نفس تینا نمی تواند متزلزل شود. "دنی آن را برای ما مشخص خواھد کرد
"دنی می خواھد بھ ما بگوید کھ او کجاست؟"
".فکر می کنم: "او قصد دارد سعی کند. من این کار را در خواب حس کردم
"چگونھ او این کار را خواھد کرد؟"
من نمی دانم. اما من این احساس را دارم کھ اگر فقط راھی پیدا کنیم ... بعضی از راه ھا"
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"" . .انرژی خود را متمرکز می کند ، آن را کانال می کند
"مانند؟"
او بھ لباس خوابھای درھم تنیده خیره شد ، گویی کھ در جستجوی الھام بخش در چین و چروک است
-مالفھ ھا بیان او مناسب چھره یک بخت کولی بود
.گوینده کھ با اخم واضح در برگھای چای نگاه می کند
.نقشھ ھا!" او ناگھان گفت"
"چی؟"
آیا آنھا نقشھ ھای زمینی مناطق بیابانی را منتشر نمی کنند؟ کولھ پشتی و طبیعت دیگر"
عاشقان بھ آنھا احتیاج دارند. چیزھای دقیق و دقیق نیست. اساساً نقشھ ھایی کھ تخمگذار را نشان می دھد
از سرزمینھا - تپھ ھا ، دره ھا ، رودخانھ ھا و رودخانھ ھا ، پیاده راه ھا ، متروکھ
سیستم ، این نوع چیزھا من مطمئن ھستم کھ جابورسکی نقشھ داشت. من می دانم کھ او انجام داد آنھا را در آنجا دیدم
" .جلسھ پیشاھنگ والدین و پسر وقتی توضیح داد كھ چرا این سفر كامالً ایمن است
من فکر می کنم ھر فروشگاه کاالھای ورزشی در رنو باید حداقل از نزدیکترین نقشھ داشتھ باشد"
" .بخش ھایی از سیراس
شاید اگر بتوانیم نقشھ ای را بیابیم و آنرا گسترش دھیم ... خوب ، شاید دنی راھی پیدا کند"
" .دقیقاً بھ ما نشان دھید کھ او کجاست
"چطور؟"
.ھنوز مطمئن نیستم." روپوش ھا را عقب انداخت و از رختخواب خارج شد. "اجازه دھید ابتدا نقشھ ھا را بگیریم"
بعداً نگران بقیھ خواھیم بود بیا دیگھ. بیایید دوش بگیریم و لباس بپوشیم. فروشگاه ھا
" .ظرف یک ساعت باز خواھد شد

• • •

جورج الكساندر بخاطر ناپاك بودن در محل بلكوستي تا زماني كھ بھ رختخواب نرفت
پنج و سی صبح جمعھ. ھنوز ھم با زیردستانش بھ خاطر اجازه دادن بھ استریکر و
زن دوباره فرار کرد ، او در خوابیدن مشکل داشت. سرانجام حدود ساعت 7 شب با تکان خورد
صبح
ساعت ده او با تلفن بیدار شد. مدیر تماس گرفتھ بود
، واشنگتن. آنھا از یک دستگاه تقال الکترونیکی استفاده کردند ، بنابراین می توانند صریح صحبت کنند
.پیرمرد خشمگین و از نظر شخصیتی صاف بود
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اسکندر با تحمل اتھامات و خواستھ ھای کارگردان ، متوجھ شد کھ خودش است
، آینده با شبکھ در معرض خطر بود. اگر او نتوانست استریکر و زن ایوانز را متوقف کند
.رویای او مبنی بر پذیرفتن صندلی کارگردان در چند سال ھرگز بھ واقعیت نخواھد رسید
بعد از اینکھ پیرمرد آویزان شد ، اسکندر دفتر خود را فراخواند ، بدون اینکھ حالتی بھ او گفتھ شود
.الیوت استریکر و کریستینا ایوانز ھمچنان در دسترس بودند. اما این دقیقاً ھمان چیزی بود کھ او شنید
.وی بھ مردان دستور داد كھ مشاغل دیگر را از كار بیندازند و بھ منصور اختصاص دھند
الكساندر گفت: "من می خواھم آنھا را قبل از گذراندن روز دیگری پیدا كنند." "آن حرامزاده یکی را کشتھ است
.از ما در حال حاضر او نمی تواند با آن فاصلھ بگیرد. من می خواھم او را از بین برد. و عوضی با او
".ھر دوی آنھا. مرده
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با پیاده روی آسان بودند GUN دو فروشگاه ورزشی و دو فروشگاه
فاصلھ ھتل. اولین نمایندگی کاالھای ورزشی نقشھ ھا را در اختیار نداشت و گرچھ
دوم کھ معموالً آنھا را داشت ، در حال حاضر فروختھ می شد. الیوت و تینا ھمان چیزی را کھ یافتند پیدا کردند
طراحی شده است ، Sierras مورد نیاز در یکی از فروشگاھھای تفنگ: مجموعھ ای از دوازده نقشھ بیابان
با کولھ پشتی و شکارچیان در ذھن داشتھ باشید. مجموعھ در یک پرونده پوشیده از چرم و
بھ قیمت صد دالر فروختھ می شود
در اتاق ھتل ، یکی از نقشھ ھای روی تخت را باز کردند ، و الیوت گفت: "اکنون
"چی؟
برای لحظھ ای تینا مشکل را در نظر گرفت. سپس او بھ میز رفت ، مرکز را باز کرد
کشو ، و پوشھ لوازم التحریر ھتل را پس گرفت. در پوشھ یک پالستیک ارزان قیمت بود
قلم توپ با نام ھتل روی آن. با قلم ، بھ رختخواب برگشت و نشست
کنار نقشھ باز
.وی گفت: "افرادی کھ بھ این غیبت اعتقاد دارند چیزی دارند کھ آنھا را" نوشتن خودکار "می نامند
" آیا تاکنون از آن شنیده اید؟
روح. نوشتن روح. ظاھراً دست شما را راھنمایی می کند تا از آن پیام بگیرید
" .فراتر. ھمیشھ بھ نظرم بدترین نوع بنکوم برای من بود
خوب ، بانكوم یا نھ ، من می خواھم چیزی شبیھ بھ آن را امتحان كنم. بھ جز ، من بھ روح نیاز ندارم"
" .دست من را راھنمایی کن امیدوارم دنی بتواند این کار را انجام دھد
"آیا مجبور نیستید مثل یک رسانھ در یک خلسھ قرار بگیرید؟"
من فقط می خواھم بھ طور کامل استراحت کنم ، خودم را باز و پذیرش کنم. قلم را نگھ می دارم"
" .مقابل نقشھ ، و شاید دنی بتواند مسیر را برای ما ترسیم کند
الیوت صندلی کنار تخت کشید و نشست. "من باور ندارم برای یک دقیقھ کھ می گذرد
" .کار کامال آجیل. اما من مثل موش سکوت خواھم کرد و بھ آن فرصت می دھم
، تینا بھ نقشھ خیره شد و سعی کرد بھ چیزی جز سبزی جذاب ، بلوز
.زردھا و مضراتی کھ کارتوگرافھا برای نشان دادن انواع مختلف زمین استفاده می کردند
.او اجازه داد کھ چشمانش از تمرکز شنا کند
.یک دقیقھ گذشت
.دو دقیقھ. سھ
.او سعی کرد چشمان خود را ببندد
یک دقیقھ دیگر دو
.ھیچ چی
.او نقشھ را چرخاند و آن طرف را امتحان کرد
.ھنوز ھیچی
".او گفت: "نقشھ دیگری بھ من بدھید
الیوت یک نفر دیگر را از پرونده چرمی بیرون کشید و آن را بھ او تحویل داد. او دوباره بازخوانی شد
.نقشھ اول بھ عنوان او نقشھ دوم را كشف كرد
نیم ساعت و پنج نقشھ بعد ، دست تینا ناگھان انگار از روی کاغذ رد شد
.کسی بازویش را زده بود
او احساس کشش عجیب و غریب داشت کھ بھ نظر می رسید از درون دست او است ، و او
از تعجب سفت شد
.فوراً قدرت مھاجم از او عقب نشینی کرد
.آن چھ بود؟" الیوت پرسید"
".دنی. او سعی کرد"
"مطمئنی؟"
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مثبت. اما او مرا شگفت زده کرد ، و حدس می زنم حتی مقاومت کمی کھ ارائھ دادم"
".بھ اندازه کافی او را دور کرد. حداقل می دانیم این نقشھ درست است. بگذارید دوباره امتحان کنم
.او یک بار دیگر قلم را در حاشیھ نقشھ قرار داد و بھ او اجازه داد کھ چشمانش از تمرکز خارج شود
.دمای ھوا کاھش یافتھ است
. او سعی کرد در مورد لرز فکر نکند. او سعی کرد ھمھ افکار را از بین ببرد
.دست راست او ، کھ در آن قلم را در دست داشت ، نسبت بھ ھر قسمت دیگر بھ سرعت سردتر شد
او دوباره کشش ناخوشایند و درونی را احساس کرد. انگشتانش با سرما خورد. ناگھان او را
دست در نقشھ حرکت کرد ، سپس بھ عقب برگشت ، سپس مجموعھ ای از حلقھ ھا را شرح داد. قلم ساختھ شده
فریادھای بی معنی روی کاغذ. بعد از نیم دقیقھ احساس کرد قدرت از دستش خارج شده است
.از نو
".او گفت: "خوب نیست
.نقشھ بھ ھوا پرواز می کرد ، گویی کسی آن را با عصبانیت یا سرخوردگی پرتاب کرده است
الیوت از صندلی خود بلند شد و بھ نقشھ رسید - اما دوباره بھ ھوا چرخید. آی تی
با صدای بلند بھ انتھای دیگر اتاق فالپ زد و دوباره برگشت ، سرانجام مانند یک سقوط کرد
.پرنده مرده روی زمین در پای الیوت
او گفت: "عیسی". "دفعھ بعد کھ داستانی را در روزنامھ درمورد بعضی از مردھا خواندم
کھ می گوید او را در یک بشقاب پرنده برداشتھ و بھ گشت و گذار در جھان گشت ، من نمی خواھم
خیلی سریع بخندید اگر من اشیاء بی جان بیشتری را مشاھده کنم کھ در حال رقصیدن ھستند ، می روم
" .اعتقاد بھ ھمھ چیز را داشتھ باشید ، مھم نیست کھ چقدر مزاحم باشید
تینا از رختخواب بلند شد و دست راستش را ماساژ داد. "من حدس می زنم خیلی پیشنھاد می کنم
مقاومت. اما وقتی او کنترل می کند بسیار عجیب است. . . من نمی توانم کمی سفتی کنم من
." حدس بزنید کھ در مورد نیاز بھ خلسھ بودن حق داشتید
".من می ترسم کھ نتوانم در این زمینھ بھ شما کمک کنم. من آشپز خوبی ھستم ، اما من ھیپنوتیزم نیستم"
".چشمک زد. "ھیپنوتیزم! البتھ! احتماالً این کار را خواھد کرد
شاید اینطور باشد. اما انتظار دارید کجا ھیپنوتیزم پیدا کنید؟ آخرین باری کھ نگاه کردم ، آنھا"
" .در حال راه اندازی مغازه ھا در گوشھ و کنار خیابان نبودند
."او گفت: "بیلی ماسھ سنگ
"کھ؟"
پنوتیزم است. او دقیقاً در اینجا در رنو زندگی می کند. او یک کار صحنھ ای دارد. این یک عمل درخشان است. من"
استفاده کند ! اما او در یک قرارداد انحصاری با یک زنجیره از بند بستھ شد Magyck می خواست از او در
ھتل ھای رنو-تاھو. اگر بتوانید بیلی را بدست آورید ، او می تواند مرا ھیپنوتیزم کند. پس شاید من باشم
" .بھ اندازه کافی آرام شد تا این نوشتار خودکار کار کند
"آیا شماره تلفن او را می شناسید؟"
شماره و احتماالً ذکر نشده است. اما من شماره نماینده وی را می دانم"
" او بھ این ترتیب
.او بھ تلفن عجلھ کرد
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، بیلی سند ماسھ سنگ در اواخر اواخر ، بھ عنوان یک شوخی کوچک و الغر
.و بھ نظر می رسید کلمھ نگھبان وی "منظمی" است. کفش ھایش مثل آینھ ھای سیاه می درخشید
.تیغھ ھای او بھ اندازه تیغھ ھای تیز بود ، و پیراھن ورزشی آبی اش تند و تار بود
ً موھایش ریش تراشیده بود و سبیلش را آنقدر دقیق مرتب می کرد کھ تقریبا
.بھ نظر می رسید کھ روی لب فوقانی او نقاشی شده است
اتاق غذاخوری بیلی نیز مرتب بود. میز ، صندلی ، صندوق عقب و کاله ھمھ
بھ دلیل مقدار بسیار زیاد پارچھ مبل کھ از بین رفتھ بود ، گرمی درخشید
بھ درون چوب حتی با شدت بیشتری از آنچھ کھ ھنگام درخشش خیره کننده اش بھ کار گرفتھ بود وارد چوب شد
کفش. گل سرخ ھای تازه در گلدان برش کریستالی در مرکز میز چیده شده و تمیز می شوند
خطوط نور در شیشھ ای بدیع. پارچھ ھا کامالً اندازه گیری شدند
دشوار است fussbudget برابر برای پیدا کردن یک کل گردان از نیشابکرھا و
.قطعھ ای از گرد و غبار در این اتاق
.الیوت و تینا نقشھ را روی میز پھن کردند و از کنار یکدیگر نشستند
".بیلی گفت ، "کریستینا نوشتن خودکار مقصر است. شما باید آن را بدانید
".من ، بیلی. من این را می دانم"
"خوب ، پس"
".اما من می خواھم کھ شما بھ ھر حال من را ھیپنوتیزم کنید"
".بیلی گفت: "شما یک شخص سر و صدا ، تینا ھستید." "این واقعاً مثل شما بھ نظر نمی رسد
".گفت: "من می دانم
اگر فقط بھ من می گویی چرا. اگر می خواھی بھ من بگویید این ھمھ چیز چیست ، شاید بتوانم بھ شما کمک کنم
".بھتر
.او گفت: "بیلی" ، اگر من سعی کردم توضیح دھم ، ھمھ بعد از ظھر در اینجا خواھیم بود
".الیوت گفت: "طوالنی تر
تینا گفت: "و ما زمان زیادی نداریم." بیلی. "" اینجا چیزھای زیادی در معرض خطر است. بیشتر از شما
" .می تواند تصور کند
آنھا در مورد دنی چیزی بھ او نگفتھ بودند. ماسھ سنگ کمرنگ ترین ایده را بھ ھمین دلیل نداشت
.آنھا در رنو بودند و یا آنچھ در کوھستان بھ دنبال آن بودند
یوت گفت: "من مطمئن ھستم کھ این مسخره بھ نظر می رسد ، بیلی. شما احتماالً تعجب می کنید کھ من بعضی ھستم
" .نوع قمری. شما نمی دانید کھ شاید من با ذھن تینا عصبانی شده ام
".تینا گفت: "قطعاً اینگونھ نیست
".الیوت گفت: "درست است." "ذھن او بھ ھم ریختھ بود. قبل از این کھ من او را مالقات کنم
سید شوخی ماسھ سنگ را آرام می کند ، ھمانطور کھ الیوت امیدوار بود کھ این کار را انجام دھد. جنون آمیز و ساده
.افراد غیر منطقی عمداً سعی در سرگرمی ندارند
ت گفت ، "من بھ شما اطمینان می دھم ، بیلی ، ما تیلھ ھای خود را از دست نداده ایم. و این یک موضوع زندگی است
" و مرگ
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".تینا گفت: "واقعاً اینگونھ است
"شما وقت ندارید در مورد آن بھ من بگویید. من آن را قبول خواھم کرد بیلی گفت: "باشھ." 
" شما یک روز بھ من می گویید کھ در چنین عجلھ ای لعنتی نیستید؟
".تینا گفت: "کامالً". "من ھمھ چیز را بھ شما می گویم. خواھش می کنم ، لطفاً مرا در یک خلسھ قرار دھید
"، گفت: "خوب Sandstone بیلی
او انگشتر طالئی پوشیده بود. او آن را چرخاند ، بنابراین صورت آن بھ اشتباه بود
.سمت - کف دست - انگشت خود را. دستش را جلوی چشمان تینا گرفت
".چشمان خود را روی حلقھ نگھ دارید و فقط بھ صدای من گوش دھید"
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."او گفت: "صبر کن یک ثانیھ
او درپوش را از قلم نمدی قرمز کھ الیوت در روزنامھ ھتل خریداری کرده بود بیرون کشید
گیر دھند. الیوت تغییر در پیشنھاد داده بود Sandstone درست قبل از اینکھ آنھا یک تاکسی را بھ خانھ
رنگ جوھر ، بنابراین آنھا می توانند تفاوت بین بی معنی را بیان کنند
.نقاشی ھایی کھ قبالً در نقشھ بوده اند و ھر عالمت جدیدی کھ ممکن است ساختھ شود
".تینا نقطھ قلم را روی کاغذ گذاشت ، "خوب ، بیلی. کارھای خود را انجام ده
الیوت مطمئن نبود کھ تینا زیر طلسم ھیپنوتیزم سقوط کرد و ھیچ تصوری ھم نداشت
این مسحور کردن صاف انجام شد. تمام سنگ ماسھ سنگ این بود کھ یک دست را بھ آرامی حرکت دھد
در جلو و جلو در مقابل صورت تینا ، ھمزمان با او با صدای آرام و ریتمیک صحبت می کند
.صدا ، اغلب با استفاده از نام او
الیوت تقریباً خودش در خلسھ سقوط کرد. چشم ھایش را چشمک زد و صدای ماسھ سنگ را تنظیم کرد
.صدای ملودیک وقتی فھمید کھ تسلیم آن است
.تینا خالی بھ فضای خیره شد
"شما در یک ھستید ھیپنوتیزم دست خود را پایین آورد و حلقھ خود را ھمانطور کھ متعلق بود چرخاند. 
" .خواب عمیق ، تینا
".آره"
".چشمان شما باز است ، اما شما در یک خواب عمیق و عمیق قرار دارید"
".آره"
"شما در خواب عمیق خواھید ماند تا من بھ شما بگویم از خواب بیدار شوید. آیا می فھمید؟"
".آره"
".شما آرام و گیرنده خواھید ماند"
".آره"
".ھیچ چیز شما را متحیر نخواھد کرد"
"نھ"
شما واقعاً درگیر این کار نیستید. شما فقط روش انتقال ھستید - مانند یک
".تلفن
."ضخیم گفت: "تلفن
".تا زمانی کھ احساس نیاز بھ استفاده از قلم در دست خود داشتھ باشید ، کامالً منفعل خواھید ماند"
".خیلی خوب"
.وقتی احساس می کنید کھ از قلم استفاده کنید ، در برابر آن مقاومت نمی کنید. با آن جریان خواھید یافت"
" فھمیدم؟
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شما ھیچ چیز را اذیت نخواھید کرد و من بھ یکدیگر می گویم. شما پاسخ خواھید داد"".آره"
" من فقط وقتی مستقیم با شما صحبت می کنم فھمیدم؟
".آره"
".اکنون ... خود را بھ ھر کس کھ می خواھد از طریق شما صحبت کند باز کنید"
.آن ھا منتظر ماندند
.یک دقیقھ گذشت ، سپس دیگری
مدتی تینا را با دقت تماشا کرد ، اما سرانجام او بی صبرانھ در او حرکت کرد Sandstone بیلی
"صندلی او بھ الیوت نگاه کرد و گفت: "من فکر نمی کنم این روح نوشتن مطالب باشد
نقشھ زنگ زد و توجھ آنھا را جلب کرد. گوشھ ھای فرفری و بدون حلقھ ، مجعد و
دوباره و دوباره مثل نبض یک موجود زنده
.ھوا سردتر بود
.نقشھ متوقف شد زنگ زدگی متوقف شد
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تینا نگاه خود را از ھوای خالی بھ نقشھ پایین آورد و دستش شروع بھ حرکت کرد. آی تی
این بار غیرقابل کنترل و جنجال نخورید. آن را با دقت خاموش ، با تردید در سراسر
.کاغذ ، یک خط قرمز نازک از جوھر مانند نخ خون باقی می گذارد
ماسھ سنگ در حال مالش دادن دستان خود بھ باال و پایین بازوھا بود تا بھ طور پیوستھ از آن جلوگیری کند
عمیق تر از لرز کھ اتاق را در بر گرفتھ بود. او اخم ، نگاھی بھ دریچھ ھای گرمایشی
.شروع کرد بھ بیرون از صندلی خود
الیوت گفت: "برای بررسی تھویھ ھوا خستھ نباشید. روشن نیست. و گرما ھم نیست
شکست خورده یا
"چی؟"
".الیوت گفت: "سرما از روح ... ناشی می شود
.اصطالحات ، نمی خواستند در داستان واقعی درباره دنی دچار تردید شوند
"روح؟"
".آره"
"روحش؟"
".می تواند ھر کسی باشد"
"جدی ھستی؟"
".تقریبا"
ماسھ سنگ بھ او خیره شد و گویی کھ می گوید ، تو آجیل ھستی ، اما خطرناک ھستی؟
"الیوت بھ نقشھ اشاره کرد. "دیدن؟
وقتی دست تینا بھ آرامی روی کاغذ حرکت می کرد ، گوشھ ھای نقشھ شروع بھ پیچ و خم شدن می کردند
دوباره غروب
.او چگونھ این کار را می کند؟" ماسھ سنگ پرسید"
".او نیست"
."فکر می کنم "شبح
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ابراز درد بر چھره بیلی برطرف شد ، گویی او از جسمی واقعی رنج می برد".درست است"
ناراحتی بھ دلیل اعتقاد الیوت بھ ارواح. ظاھرا بیلی نظرش راجع بھ
جھان بھ اندازه ھمھ چیز در مورد او بھ ھمان اندازه مرتب و بی نظم باشد. اگر او شروع بھ اعتقاد بھ
رواح ، او مجبور است کھ نظرات خود را در مورد بسیاری از موارد دیگر و ھمچنین زندگی دوباره تجدید نظر کند
.غیرقابل تحمل کثیف می شود
الیوت با ھیپنوتیزم ابراز ھمدردی کرد. در حال حاضر او آرزوی ساختار سفت و سخت را داشت
روال دفتر وکالت ، پاراگراف ھای مرتب نظم شده از کتاب ھای حقوقی ، و
.قوانین بی موقع دادگاه
تینا اجازه داد قلم از انگشتانش پایین بیاید. نگاھش را از روی نقشھ بلند کرد. چشمانش
محرمانھ ماند
.تموم شدی؟" بیلی از او سؤال کرد"
".آره"
"مطمئنی؟"
".آره"
ھیپنوتیزم با چند جملھ ساده و یک بند تیز دست خود را بیرون آورد
از خلسھ
.او در سردرگمی چشمک زد ، سپس بھ مسیری کھ روی نقشھ مشخص کرده بود نگاه کرد
"!لبخندی زد بھ الیوت. "این کار کرد. بھ خدا ، این کار کرد
".ظاھراً این کار را کرد"
او بھ پایانھ خط قرمز اشاره کرد. الیوت در آنجاست
" .آنھا او را نگھ می دارند
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".الیوت گفت: "ورود بھ این کشور آسان نخواھد بود
ما می توانیم این کار را انجام دھیم. ما بھ لباس ھای خوب و عایق در فضای باز نیاز داریم. چکمھ"
در کشور آزاد باید خیلی راه برویم. آیا می دانید چگونھ از برفی استفاده کنید؟ این نمی تواند باشد
" .این سخت است
.الیوت گفت: "نگھ دارید." "من ھنوز قانع نشده ام کھ رویای شما بھ معنای کاری است کھ فکر می کنید انجام داد
بر اساس آنچھ شما گفتید در آن اتفاق افتاده است ، من نمی بینم کھ چگونھ بھ این نتیجھ می رسیدید
دنی بھ ما کمک می کند تا وارد برنامھ شوید. ممکن است بھ این مکان برسیم و پیدا کنیم
" .نمی تواند بھ دفاع خود بپردازد
بیلی ماسھ استون از تینا بھ الیوت نگاه کرد و مبھوت شد. "دنی؟ دنی تو ، تینا؟ اما
" آیا او نیست
تینا گفت ، "الیوت ، این تنھا چیزی نبود کھ در خواب اتفاق افتاد کھ مرا بھ این سمت سوق داد
.نتیجھ. آنچھ در آن احساس کردم بسیار مھمتر بود. من نمی توانم بخشی از آن را توضیح دھم
تنھا روشی کھ می توانستید بفھمید این است کھ اگر خودتان خواب داشتھ باشید من مطمئن ھستم کھ او می گفت
" .من کھ او می تواند بھ ما کمک کند تا بھ او برسیم
.الیوت نقشھ را تبدیل کرد تا بتواند از نزدیک آن را مطالعھ کند
"بیلی از پشت میز گفت: "اما دنی نیست؟
نا گفت ، "الیوت ، گوش کن ، من بھ شما گفتم کھ بھ ما نشان می دھد کھ در کجا نگھداری می شود ، و او ترسیم کرد
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" .محل ، و من دلیلی نمی بینم کھ چرا باید بھ آن یکی اعتصاب کنمر برای ما. تاکنون ھزاران نفر را می چسبانم. من ھمچنین احساس می کنم او قصد دارد بھ ما کمک کند تا وارد شود
".الیوت گفت: "این فقط ... ما می خواھیم بھ آغوش آنھا برویم
.چھ کسی اسلحھ؟" بیلی ماسھ سنگ پرسید"
تینا گفت ، "الیوت ، اگر ما در اینجا بمانیم ، چھ اتفاقی می افتد ، مخفی می شود تا زمانی کھ بتوانیم فکر کنیم
جایگزین؟ ما چقدر زمان داریم؟ زیاد نیست آنھا قصد دارند ما را زودتر پیدا کنند یا
" .بعداً ، و وقتی آنھا دست ما را گرفتند ، ما را خواھند کشت
.بکش؟" بیلی ماسھ سنگ پرسید. "یک کلمھ ای کھ من دوست ندارم وجود دارد"
" .لیست کلمات در کنار کلم بروکلی
".تینا گفت: "ما این مسئلھ را بھ این دلیل دور کرده ایم کھ حرکت کرده ایم و پرخاشگر بوده ایم
اگر رویکرد خود را تغییر دھیم ، اگر ناگھان خیلی محتاط باشیم ، این سقوط ما خواھد بود ، نھ"
" نجات ما
".با ناراحتی گفت: "شما دو بھ نظر می رسد کھ در حال جنگ ھستید Sandstone بیلی
"یک چیز کھ من در ارتش یاد گرفتم شما بودید الیوت بھ تینا گفت: "شما احتماالً حق دارید." 
 نیروھای خود را یک بار متوقف کرده و مجدداً مرتب کنید ، اما اگر خیلی طوالنی متوقف شوید ، جزر و مدی است
" .روشن خواھد شد و درست بر شما شستھ خواھد شد
آیا ممکن است من بروم بھ گوش دادن بھ اخبار؟" بیلی ماسھ سنگ پرسید. "آیا جنگ است؟"
" ما بھ فرانسھ حملھ کردیم؟
بھ تینا ، الیوت گفت: "ما عالوه بر لباس ھای حرارتی ، چکمھ ھا و ... بھ چھ چیز دیگری نیاز خواھیم داشت
" کفش برفی؟
."او گفت: "جیپ
".این یک سفارش بلند است"
".تانک چطوره؟" بیلی ماسھ سنگ پرسید. "رفتن بھ جنگ ، شما ممکن است یک تانک را ترجیح دھید"
".تینا گفت: "آیا نمی شود احمقانھ، بیلی یک جیپ تمام نیاز ما است
.فقط سعی می کنم مفید باشم ، عشق ورزید"
تینا بھ الیوت گفت: "یک جیپ یا یک اکسپلورر - ھر چیزی کھ دارای چھار چرخ باشد". "ما این کار را نمی کنیم
می خواھم بھ دورتر از حد ضروری راه برویم. اگر بخواھیم بھ آن کمک کنیم ، اصالً نمی خواھیم قدم بزنیم. آنجا
حتی باید بھ خوبی پنھان باشد اگر خوش شانس باشیم ، خواھیم
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وقتی بیرون می آییم ، دنی را داشتھ باشیم ، و او احتماالً در شرایطی قرار نخواھد گرفت کھ گشت و گذار کند
" .از طریق سیراس در مرده ھای زمستان
".بیلی گفت: "من یک اکسپلورر دارم
الیوت گفت: "من حدس می زنم کھ می توانم مقداری پول از بانک وگاس من منتقل کنم." "ولی
 می شود اگر آنھا در حال مشاھده حساب ھای من در پایین ھستند؟ این امر آنھا را سریع بھ سمت ما سوق می دھد. و
از آنجا کھ بانک ھا برای تعطیالت بستھ ھستند ، ما تا ھفتھ آینده نتوانستیم کاری انجام دھیم. آنھا
" .ممکن است تا آن زمان ما را پیدا کند
.درباره کارت آمریکایی اکسپرس شما چھ می کنید؟" او پرسید"
"منظور شما این است کھ یک جیپ شارژ کنید ؟"
"ھیچ محدودیتی برای کارت وجود ندارد ، وجود دارد؟"
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ار داستان روزنامھ را در مورد یک پسر کھ یک رولز رویس را با کارت خود خریداری کرده است خوانده ام. شما""-نھ اما"
می توانند این کار را انجام دھند تا زمانی کھ آنھا مطمئناً بدانند کھ شما قادر بھ پرداخت کل آن ھستید
" .صورتحساب ھنگامی کھ موعد یک ماه بعد می آید
".الیوت گفت: "این دیوانھ بھ نظر می رسد." "اما من حدس می زنم کھ می توانیم امتحان کنیم
".گفت: "من یک اکسپلورر دارم Sandstone بیلی
تینا گفت: "اجازه دھید آدرس نمایندگی ھای محلی را بدست آوریم." "ما خواھیم دید کھ آیا آنھا قبول می کنند یا خیر
" کارت
من یک اکسپلورر دارم!" بیلی گفت"
.آنھا رو بھ او کردند ، مبھوت
"شما می دانید آن چیست بیلی گفت: "من ھر ھفتھ چند ھفتھ عمل خود را بھ دریاچھ طاھو می برم." 
مانند پایین در این زمان سال. برف تا االغ خود از پرواز تاھو رنو متنفرم
شاتل ھواپیما بسیار لعنتی کوچک است. و می دانید کھ آنھا در چھ فرودگاھی با حوصلھ و سرعتی قرار دارند
تاھو بنابراین من معموالً فقط یک روز قبل از باز کردن پایین رانندگی می کنم. تنھا مورد اکسپلورر است
" .من می خواھم در یک روز بد از کوھھا بگذرم
.آیا شما بھ زودی بھ تاھو می روید؟" تینا پرسید"
".نھ. من تا پایان ماه باز نمی شوم"
.نیاز خواھید داشت؟" الیوت پرسید Explorer آیا در دو روز آینده بھ"
"نھ"
"آیا می توانیم آن را قرض بگیریم؟"
".خب ... من حدس می زنم کھ چنین باشد"
تینا در گوشھ جدول تکیھ داد ، سر بیلی را در دستانش گرفت ، او را کشید
".رو بھ روی او بود ، و او را بوسید. بیلی. "شما مادام العمر ھستید. منظورم این است کھ بھ معنای واقعی کلمھ
"من یک دایره کوچک آب نبات سخت ھستم؟"
"شاید ما دنی را از آنجا بیرون کنیم الیوت گفت: "شاید ھمھ چیز برای ما مناسب پیش می رود." 
".گذشتھ از ھمھ اینھا
".تینا گفت: "خواھیم کرد." "من آن را می دانم
گل سرخ گلدانھای کریستالی مانند گروھی در حال چرخش ، بھ رنگ قرمز چرخانده است
بالرین ھا
.مبھوت ، بیلی ماسھ سنگ پرش کرد و بھ باالی صندلی خود کوبید
پرده ھا بصورت بستھ ، باریک و باریک کشیدند ، باز کرد ، باز شد ، حتی اگر کسی در نزدیکی آن نبود
تارھا را بکشید
لوستر در یک دایره تنبل شروع بھ چرخش کرد و کریستالھای آویزان از منشور بدست می آیند
.الگوھای نور بر روی دیوار
.بیلی خیره شد ، روبرو شد
.الیوت می دانست بیلی چھ حسی دارد و برای مرد احساس پشیمانی می کند
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بعد از نیم دقیقھ تمام حرکت غیر طبیعی متوقف شد و اتاق بھ سرعت رشد کرد
دوباره گرم
.چگونھ این کار را کردی؟" بیلی خواست"
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".بیلی با عصبانیت گفت: "شبح نیست".تینا گفت: "ما این کار را نکردیم
".الیوت گفت: "نھ یک شبح
را قرض بگیرید. اما ابتدا باید بھ من بگویید کھ در جھنم چیست Explorer بیلی گفت ، "شما می توانید
.در جریان. مھم نیست کھ چقدر عجلھ دارید وارد شوید. حداقل می توانید کمی از آن بگویید
" .در غیر این صورت ، من می روم شکم می خورم و از کنجکاوی می میرم
"تینا با الیوت مشورت کرد. "خوب؟
".الیوت گفت: "بیلی ، شاید بھتر باشد کھ ندانی
"غیرممکن"
"ما علیھ برخی افراد خطرناک لعنتی ھستیم. اگر آنھا فکر می کردند شما از آنھا می دانید"
بیلی گفت: "ببین ، من فقط ھیپنوتیزم نیستم. من یک جادوگر ھستم. واقعاً اینگونھ است
چیزی کھ من بیشتر می خواستم باشم ، اما من واقعاً مھارت الزم را برای آن نداشتم. بنابراین من این عمل را کردم
در اطراف ھیپنوتیزم ساختھ شده است. اما جادو - این یک عشق بزرگ من است. فقط باید بدانم چگونھ
شما این ترفند را با پارچھ ، گل رز انجام دادید. و گوشھ ھای نقشھ! من فقط باید بھ
" می دانم
اوایل صبح امروز برای الیوت پیش آمده بود کھ او و تینا تنھا افرادی بودند کھ بودند
می دانستند کھ داستان رسمی حادثھ سیراس دروغ است. اگر آنھا کشتھ شدند ، حقیقت است
با آنھا خواھد مرد ، و پوشش ھمچنان ادامھ خواھد یافت. با توجھ بھ قیمت باالی آن
آنھا نتوانستند اطالعات ناخوشایندی را کھ بدست آورده بودند پرداخت کرده باشند
.چشم انداز ھمھ درد و ترس و اضطراب آنھا را تحمل می کند
"الیوت گفت: "بیلی ، ضبط صوت داری؟
 جالبی نیست. آن کوچکی است کھ من با خودم حمل می کنم. بعضی از خطوط کمدی را در این زمینھ انجام می دھم"
" .عمل کنید ، و من از ضبط کننده برای تھیھ مواد جدید استفاده می کنم ، مشکالت زمانبندی خود را تصحیح می کنم
الیوت گفت: "الزم نیست کھ خیالی باشد." ما فقط بھ شما چگالش می دھیم
نسخھ داستان پشت این ھمھ ، و ما آن را بھ عنوان ما ضبط می کنیم. سپس نوار را ارسال می کنم
" .بھ یکی از شرکای قانون من گفت. "او کمرنگ کرد." بیمھ زیادی نیست ، اما بھتر از ھیچ
".بیلی گفت: "من ضبط کننده را می گیرم
.تینا نقشھ را چید
".الیوت گفت: "خوشحالم کھ دوباره لبخند می زنید
او گفت: "من باید دیوانھ شوم." "ما ھنوز کار خطرناکی را در پیش رو داریم. ما ھنوز پا برجا ھستیم
.در برابر این دستھ از برادران. ما نمی دانیم در آن کوھھا قدم خواھیم زد
" پس چرا من ناگھان احساس وحشت می کنم؟
الیوت گفت: "شما احساس خوبی دارید ، زیرا ما دیگر دویدن نداریم
" .توھین آمیز و احمقانھ ھمانطور کھ ممکن است ، برای احترام بھ نفس شخص اقدامات بسیاری می کند
آیا ممکن است یک زن و شوھر از افرادی مانند ما وقتی مقابل ھم قرار بگیرند شانس پیروزی داشتھ باشند"
" چیزی بھ اندازه خود دولت؟
خوب ،" الیوت گفت ، "من اتفاق می افتد کھ اعتقاد داشتھ باشم کھ افراد مناسب تر برای انجام مسئولیت پذیری ھستند"
و از نظر اخالقی نسبت بھ نھادھایی کھ ھمیشھ انجام می دھند ، کھ حداقل ما را در کنار عدالت قرار می دھد. و من
... ھمچنین اعتقاد دارند کھ افراد ھمیشھ باھوش تر و بھتر با بقا سازگار ھستند ، حداقل در
طوالنی مدت ، از ھر نھادی بیایید امیدواریم کھ فلسفھ من نیمھ تمام نشود
" .پختھ شده است

• • •

صفحھ 159

 @ketabdeh



.در ساعت سی و یک کورت ھنسن وارد دفتر جورج اسکندر در مرکز شھر رنو شد
رویی را کھ استریکر اجاره کرده بودند پیدا کردند. در اینجا در حدود سھ بلوک از این محل در مالء عام قرار دارد"
.اخیراً استفاده شده است؟" اسکندر پرسید"
نھ. موتور سرد است. یخ زدگی ضخیم روی پنجره ھا وجود دارد. در آنجا پارک شده است"
یک شبھ
".الكساندر گفت: "او احمق نیست." "او احتماالً چیز لعنتی را رھا کرده است
"شما می خواھید بھ ھر حال یک ساعت را در آن قرار دھید؟"
الكساندر گفت: "بھتر است این كار را انجام دھی." "دیر یا زود آنھا اشتباه خواھند کرد. بازگشت بھ
" ماشین ممکن است آن باشد. فکر نمی کنم اما ممکن است
.ھانسن از اتاق خارج شد
اسکندر یک قلمی را کھ در جیب جیبش داشت ، والیوم را برداشت و آن را شست
پایین با پرستو قھوه داغ ، کھ او را از گلدان نقره ای روی میز خود ریخت. این
قرص دوم او از وقتی کھ او فقط سھ ساعت و نیم قبل از رختخواب خارج شده بود ، اما او ھنوز ھم
احساس چسبندگی
.استریکر و زن ثابت کردند کھ مخالفان شایستھ ای ھستند
.اسکندر ھرگز دوست نداشت کھ مخالفان شایستھ ای داشتھ باشد. او ترجیح می داد کھ آنھا نرم و آسان باشند
آنھا کجا بودند؟
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بھ نظر می رسد کھ زرق و برقھای معتبر ، برگردانده شده از ھر برگ ، بھ عنوان مثال
.اگر این زمستان خاص از دیگران شدیدتر بود و بھ اندازه آتش سوزی فاجعھ آمیز بود
گیاھان ھمیشھ سبز - کاج ، صنوبر ، صنوبر ، تاماراك - با برف جمع شده بودند. باد شدید
در زیر افق کمرنگ و نادیده گرفتھ در زیر یک آسمان پائین و خطرناک ، تند و تیزھای یخی سخت را فرا گرفت
.برف در مقابل شیشھ جلو کاوشگر
تینا از جنگلھای باشکوه کھ آنھا را شلوغ کرده بود ، با کمال وحشت و ناامید بود
سوار شمال در جاده باریک شھرستان. حتی اگر او نمی دانست کھ این عمیق است
وی می گوید کھ جنگل ھای جنگلی اسراری در مورد دنی و مرگ سایر پیشاھنگان در اختیار داشتند
.آنھا را قدمت مرموز و غیرقابل توصیف پیدا کرده است
را خاموش كرده بودند Interstate 80 ، او و الیوت یک ربع ساعت قبل از مسیر
دنی مشخص کرده بود و حاشیھ بیابان را دور می زد. روی کاغذ ھنوز حرکت می کردند
.در امتداد مرز نقشھ ، با وسعت زیاد بلوز و سبزی در سمت چپ آنھا
بھ زودی آنھا سیاھچالھ دو خطھ را بر روی جاده دیگری کھ نقشھ قرار دارد خاموش می کنند
.ھرچھ بود ، "nondirt ، مشخص شده بھ عنوان "سنگفرش نشده
پس از ترک خانھ بیلی ماسھ استون در کاوشگر ، تینا و الیوت بھ خانھ برنگشتھ بودند
ھتل. آنھا پیش شرطی را بھ اشتراک گذاشتند کھ شخصی بھ طور غیر دوستانھ در انتظار آن بود
.اتاق آنھا
را خریداری کردند Gore-Tex / Thermolite ابتدا آنھا از یک فروشگاه کاالھای ورزشی بازدید کرده بودند و دو
لباس ھای توفالی ، چکمھ ، برفی ، قالب ھای جمع و جور از جیره ھای کولھ پشتی ، قوطی استرنو و
سایر وسایل بقا. اگر تالش نجات ھموار پیش رفت ، آنطور کھ بھ نظر می رسید رویای تینا بود
پیش بینی می کنند ، آنھا بھ بیشتر چیزھایی کھ خریداری کرده اند ، نیازی نخواھند داشت. اما اگر اکسپلورر
در کوھستان فرو ریختند ، یا اگر دردسر دیگری ایجاد شد ، آنھا می خواستند آماده شوند
برای غیر منتظره
الیوت ھمچنین صد تیر مھمات توخالی را برای تپانچھ خریداری کرد. این
بیمھ ای در برابر پیش بینی نشده نبود. این فقط برنامھ ریزی دقیق برای مشکالت بود
.آنھا می توانستند خیلی خوب پیش بینی کنند
.از فروشگاه کاالھای ورزشی آنھا را بھ بیرون از شھر ، از غرب بھ سمت کوھھا رانده بودند
در یک رستوران کنار جاده ، لباس را در اتاقھای استراحت تغییر دادند. کت و شلوار عایق او بود
سبز با نوارھای سفید؛ او با نوارھای سبز و سیاه سفید بود. آنھا مانند یک
.زن و شوھرھای اسکی باز در دامنھ خود قرار دارند
آنھا با ورود بھ کوھھای بزرگ ، از چقدر زود تاریکی آگاه شده بودند
بر دره ھا و دره ھای بی پناه ساکن شوید و در مورد خرد آنھا بحث کرده باشید
اقدام. شاید آنھا باھوش تر بودند کھ بھ دور خود برگردند ، بھ رنو برگردند ، پیدا کنند
.یک اتاق ھتل دیگر ، و صبح تازه شروع کنید. اما ھیچکدام نمی خواستند تأخیر کنند
شاید تاخیر ساعت و نور کم رنگ در مقابل آنھا کار کند ، اما
نزدیک شدن در شب ممکن است بھ نفع آنھا باشد. چیز این بود - آنھا داشتند
تکانھ. ھر دو احساس می کردند کھ انگار در یک رول خوب قرار دارند و نمی خواھند وسوسھ شوند
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اکنون آنھا در یک جاده شھرستان باریک قرار داشتند و با شیب دره بھ طور مرتب باالتر حرکت می کردند.سرنوشت با بھ تعویق انداختن سفرشان
را تمیز نگھ داشتھ بود blacktop ، بھ سمت انتھای شمالی آن گاوآھن ، بھ جز تکھ ھای پراکنده
از برف ھای بستھ بندی شده کھ چالھ ھا را پر کرده بود ، و برف ھای آن با ارتفاع پنج یا شش پا بلند بود
.ھر دو طرف
.تینا با نگاھی بھ نقشھ ای کھ روی زانوھایش باز بود ، گفت: "بھ زودی
"تنھا بخش جھان ، اینطور نیست؟"
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شما احساس می کنید کھ تمدن می تواند در حین خارج شدن از بین برود و می خواھید"
" .ھرگز از آن آگاه نباشید
آنھا دو مایل خانھ یا ساختمان دیگری را ندیده بودند. آنھا ماشین دیگری را پشت سر نگذاشتھ بودند
در سھ مایل
.گرگ و میش در جنگل زمستانی فرود آمد و الیوت چراغھای جلو را روشن کرد
در جلو ، در سمت چپ ، استراحت در ساحل برف ظاھر شده است
شخم زدن وقتی اکسپلورر بھ این فاصلھ رسید ، الیوت در دور برگشت و متوقف شد. آ
مسیر باریک و ممنوعیتی کھ وارد جنگل شده ، اخیراً شخم زده شده اما ھنوز ھم خیانتکار است. آی تی
کمی بیش از یک خط عرض داشت ، و درختان در اطراف آن تونلی ایجاد کردند ، بھ طوری کھ پس از آن
پنجاه یا شصت پا ، آن را بھ شب زودرس ناپدید شد. سنگفرش نشده بود ، اما یک تخت محکم بود
.طی سالھا با استفاده سخاوتمندانھ و مكرر روغن و ماسھ ساختھ شده است
.تینا بھ او گفت: "براساس نقشھ ، ما بھ دنبال جاده" آسفالت نشده و غیرقابل حمل "ھستیم
".من حدس می زنم کھ این است"
"نوعی مسیر ورود بھ سیستم؟"
بھ نظر می رسد بیشتر شبیھ بھ جاده ای است کھ ھمیشھ ھنگام فیلمبرداری در آن فیلم ھای قدیمی می گیرند"
" .راھی قلعھ دراکوال است
".گفت: "متشکرم
".متاسف"
".و بھ شما کمک نمی کند کھ حق با شما باشد. بھ نظر می رسد جاده قلعھ دراکوال است"
آنھا بر روی پیست ، زیر سقف بوتھ ھای ھمیشھ سبز سنگین ، بھ قلب این کشور سوار شدند
.جنگل
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در اتاق مستطیل ، سھ داستان در زیر زمین ، رایانھ ھا
.خستھ و زمزمھ شد
دکتر کارلتون دومبی ، کھ بیست دقیقھ قبل از او وظیفھ کرده بود ، در یکی از میزھا نشستھ بود
مقابل دیوار شمالی او در حال مطالعھ مجموعھ ای از الکتروانسفالوگرام و بھ صورت دیجیتالی بود
X سونوگرام ھای پیشرفتھ و پرتوھای
بعد از مدتی گفت: "آیا عکسھایی را دیدید کھ از مغز بچھ گرفتھ این است
"صبح؟
دکتر ھارون زکریا از بانک نمایش فیلم ھا برگشت. "من نمی دانستم وجود داشتھ است
" ھر
".بلھ. یک سریال کامالً جدید"
"ھر چیز جالبی؟"
"لکھ ای کھ حدود شش ھفتھ در لوب تیزھوش پسر نشان داده شد دمبی گفت: "بلھ". 
".پیش
"در مورد آن چیست؟"
".تاریک تر ، بزرگتر"
"پس قطعاً این یک تومور بدخیم است؟"
".این ھنوز مشخص نیست"
"خوش خیم؟"
مطمئناً بھ ھیچ وجھ نمی توان گفت. این نقطھ از مشخصات کلیھ ای برخوردار نیست
تومور
"آیا این می تواند یک بافت اسکار باشد؟"
".دقیقاً اینطور نیست"
"لختھ خون؟"
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"آیا ما چیزھای مفیدی آموختھ ایم؟"".قطعا نھ"
، دمبی گفت: "شاید". "من مطمئن نیستم کھ این مفید باشد یا نھ." اخم کرد. "مطمئناً عجیب است
".اگر چھ
".زکریا گفت: "مرا در حالت تعلیق قرار ندھید
تست ھا
دمبی گفت: "براساس تجزیھ و تحلیل اختصاص داده شده بھ رایانھ ، این رشد سازگار است
" .با ماھیت بافت طبیعی مغز
"زکریا بھ او خیره شد. "دوباره بیا؟
".دامبی بھ وی گفت: "این می تواند یک توده جدید از بافت مغز باشد
".اما این معنی ندارد"
".میدانم"
مغز ھمھ ناگھان رشد گره ھای کوچک جدیدی را کھ تا بھ حال کسی ندیده است شروع می کند"
".قبل از
".میدانم"
".کسی بھتر است اسکن تعمیر و نگھداری را روی رایانھ اجرا کند. باید پیچ   شود"
".دومبی گفت: "آنھا این کار را امروز بعد از ظھر انجام دادند
".جدول. "قرار است ھمھ چیز کامالً عملکرد داشتھ باشد
".زکریا گفت: "دقیقاً مانند سیستم گرمایش در آن محفظھ ایزوالسیون بھ درستی کار می کند
گفت
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.دمبی گفت: ھنوز ھم از نتایج آزمایش دور می زند و سبیل را با یک دست نوازش می کند
این را بشنوید. سرعت رشد لکھ تزیین مستقیماً با متناسب است"
تعداد تزریق پسر داده شده است. این پس از اولین سری عکسھای شش وی ظاھر شد
" .چند ھفتھ پیش. ھرچقدر کودک دوباره مجدداً عفونت شود ، لکھ زایمان سریعتر رشد می کند
".زکریا گفت: "پس باید یک تومور باشد
".احتماالً. آنھا می خواھند صبح یک اکتشاف را انجام دھند"
"عمل جراحي؟"
".بلھ. یک نمونھ بافت برای بیوپسی دریافت کنید"
، زکریا بھ سمت پنجره مشاھده محفظھ ایزولھ نگاه کرد. "لعنتی
" !آنجا دوباره می رود
.دمبی دید کھ شیشھ دوباره شروع بھ ابر می کند
.زکریا با عجلھ بھ پنجره رفت
دمبی با نگاه متفکرانھ بھ سرمازدگی خیره شد. او گفت ، "شما چیزی می دانید؟
مشکل از پنجره. . . اگر اشتباه نکنم ، در ھمان زمان مجالس شروع شد
" .نشان داده شد X نقطھ اول روی اشعھ
"زکریا رو بھ سمت او کرد. "بنابراین؟
"آیا این بھ شما تصادفی نیست؟"
".این دقیقاً ھمان چیزی است کھ بھ من اعتصاب می کند. ھمزاد. من نمی توانم ھیچگونھ ارتباطی را ببینم"
"خوب ، ... آیا می توان نقطھ جفتی ارتباط مستقیمی با یخبندان داشت؟"

 @ketabdeh



"چھ فکر می کنید ممکن است این پسر مسئول تغییر در دمای ھوا باشد؟"
"آیا او می تواند؟"
"چطور؟"
".من نمی دانم"
".خوب ، شما کسی ھستید کھ این سؤال را مطرح کرده اید"
".دوباره گفت: "من نمی دانم
زکریا گفت: "این معنی ندارد." "اصالً معنی ندارد. اگر ادامھ دھید
" .پیشنھادات عجیب و غریب مانند آن ، من باید یک کار تعمیر و نگھداری از شما را انجام دھم ، کارل
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چراغ راه راه روغن و گراول بھ عمق جنگل. بسیار قابل توجھ بود
چند قسمت پایین را خرد نکرد Explorer از رودخانھ ھا و چالھ ھا برای بیشتر طول آن ، گرچھ
.زمانھایی کھ آھنگ ناگھانی و ناگھانی افتاد
درختان کم ارتفاع ، پایین ، پائین آویزان بودند ، تا اینکھ سرانجام بوتھ ھای ھمیشھ سبز یخ زده پوستھ
غالباً در پشت بام کاوشگر کاوش می شود و صدایی مانند میخ ھای ناخن وجود دارد
.یک تختھ سیاه کشیده شد
آنھا چند عالمت را تصویب كردند كھ بھ آنھا می گفتند خطی كھ از آن استفاده می كنند باز است
سود انحصاری افسران و محققان حیات وحش فدرال و ایالتی. فقط مجاز است
.عالئم ھشدار داده شد وسایل نقلیھ مجاز بودند
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آیا می توان این نصب مخفی را بھ عنوان یک مرکز تحقیقات حیات وحش پنھان کرد؟" الیوت"
.شگفت زده
.گفت: "نھ". "طبق نقشھ ، در فاصلھ نھ مایل از جنگل در این مسیر قرار دارد
" .دستورالعمل دنی این است کھ بعد از گذشت حدود پنج مایل بھ سمت شمال ، از این خط دور شوید
".الیوت گفت: "ما تقریباً پنج مایل از جاده ایالت خارج شده ایم
ھ در پشت بام قرار گرفتھ اند ، و برف ھای پودری کھ روی شیشھ شیشھ ای قرار گرفتھ اند ، روی آن قرار گرفتھ اند
.ھود
ھمانطور کھ برف پاک کن شیشھ جلو برف را کنار می گذارد ، تینا بھ جلو خم شد ، و در امتداد لبھ دار
".تیرھای چراغھای جلو "این را نگھ دارید! من فکر می کنم این ھمان چیزی است کھ ما بھ دنبال آن ھستیم
او فقط ده مایل در ساعت رانندگی می کرد ، اما ھشدار کمی بھ او داد کھ او
، دور برگشت را پشت سر گذاشت. او متوقف شد ، کاوشگر را معکوس قرار داد و از بیست پا پشتیبان گرفت
.تا چراغھای جلو در اثری کھ متوجھ شده بود می درخشید
".وی گفت: "این كاشتھ نشده است
".اما بھ تمام عالئم تایر نگاه کنید"
".اخیراً بسیاری از ترافیک ھا از اینجا عبور کرده است"
".با اعتماد بھ نفس گفت: "این ھمان است." "اینجا جایی است کھ دنی می خواھد ما برود
".این یک کار خوب لعنتی است کھ ما دارای چھارچرخ محرک ھستیم"
او از مسیر شخم زده شده ، در مسیر برفی ، حرکت کرد. اکسپلورر ، مجھز بھ سنگین است
 الستیکھای بزرگ آجری خود در زمستان ، کمی بھ برف می خورد و راه خود را بدون آنکھ قبل حرکت کند ، جوید
.تردید
مسیر جدید پیش از باال آمدن و بھ شدت چرخش بھ راست ، در اطراف ، صد یارد حرکت کرد
صورت صاف از یک خط الراس وقتی از این منحنی بیرون آمدند ، درختان از سطح زمین افتادند
در آستانھ ، و آسمان باز از زمان عزیمت از ایالت ، برای اولین بار در باالی زمین دراز کشید
blacktop
.گرگ و میش از بین رفتھ بود. شب فرمان بود
.برف شروع بھ ریزش شدید می کند - ھنوز جلوتر از آنھا قرار دارد ، نھ یک تکھ در راه خود قرار دارد
بھ طرز عجیبی ، مسیر پیاده روی آنھا را بھ جاده ای آسفالتھ سوق داده بود. بخار از آن برخاست ، و
.بخش ھای پیاده رو حتی خشک بود
".الیوت گفت: "کویل ھای گرما در سطح تعبیھ شده اند
".اینجا وسط ھیچ جا"
وی با متوقف کردن کاوشگر ، تپانچھ را از صندلی بین آنھا برداشت و او را تکان داد
از ھر دو حالت امن استفاده کنید. او مجلھ تخلیھ شده را زودتر بارگذاری کرده بود. اکنون او یک گلولھ را جک کرد
.داخل محفظھ وقتی دوباره اسلحھ را روی صندلی گذاشت ، آماده استفاده شد
".تینا گفت: "ما ھنوز می توانیم بھ عقب برگردیم
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"آیا این ھمان کاری است کھ شما می خواھید انجام دھید؟"
"نھ"
"نھ من"
صد و پنجاه متری دورتر ، بھ نوبت تیز دیگری رسیدند. جاده پایین آمد
.در خندق ، این بار سخت بھ سمت چپ چرخید ، و سپس دوباره بھ سمت باال رفت
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بیست متری فراتر از خم ، راه توسط یک دروازه فوالدی منع شد. در ھر طرف
دروازه ، نرده ای بھ ارتفاع نھ پا ، زاویھ دار بھ بیرون در باال و با تیز شریر تند و تیز
سیم پیچ سیم تیغ ، از چشم دراز در جنگل کشیده شده است. باالی دروازه نیز بود
.پیچیده شده با سیم تیغ
:یک عالمت بزرگ در سمت راست جاده قرار داشت کھ از دو پست ردوود پشتیبانی شده است

ملک شخصی
فقط توسط کارت کلید پذیرش

TRESPASSERS ارزیابی خواھد شد

".تینا گفت: "آنھا آن را مانند یک شکارگاه شخصی صدا می کنند
مطمئنم. حاال چھ اتفاقی می افتد کھ کارت کلیدی نداشتھ باشید؟
".وی گفت: "دنی کمک خواھد کرد." "این چیزی بود کھ رویای ھمھ چیز بود
"چھ مدت در اینجا صبر می کنیم؟"
".او در حالی کھ دروازه بھ سمت داخل می چرخید ، گفت: "طوالنی نیست
"، من لعنت خواھم شد"
.جاده گرم شده در تاریکی از دید دراز می شد
."تینا بی سر گفت: "ما می آیم ، دنی
اگر شخص دیگری دروازه را باز کند چھ می شود؟" الیوت پرسید. "اگر دنی نداشت"
" .آیا ربطی بھ آن دارید؟ آنھا فقط ممکن است بھ ما اجازه ورود دھند تا بتوانند ما را بھ درون دام بیندازند
".این دنی بود"
".شما خیلی مطمئن ھستید"
".آره"
.او آھی کشید و از کنار دروازه پیاده شد کھ پشت سر کاوشگر بستھ شد
جاده بطور جدی شروع بھ صعود کرد و دامنھ ھا را در آغوش گرفت. توسط سنگ عظیم غرق شد
سازندھا و توسط گاوھای برفی پیچیده شده از باد. این خط تنھا بھ دو خط گسترده می شود
مکانھا را تغییر دھید و از پشتھ ھا عبور کنید ، از طریق رشتھ ھای متراکم تر و بزرگتر
.درختان. اکسپلورر ھر روز بھ کوھستان باالتر می رفت
، دروازه دوم یک و نیم مایل از گیم گذشتھ بود ، در یک طول کوتاه از خط مقدم
دقیقاً باالی سر تپھ. این صرفاً یک دروازه نبود بلکھ یک پاسگاه بود. یک قفسھ نگھبان
.در سمت راست جاده ایستاده بود ، کھ از آنجا دروازه کنترل می شد
.الیوت اسلحھ را بلند کرد و در حالی کھ کاوشگر را بھ طور کامل از روی سد عبور می کرد ، اسلحھ را برداشت
آنھا بیش از شش یا ھشت پا از پشت المپ نرفتھ بودند ، بھ اندازه کافی نزدیک برای دیدن
.چھره نگھبان در حالی کھ او از پنجره بزرگ بھ آنھا می گشت
الیوت گفت: "او در تالش است تا بفھمد ما شیطان ھستیم." "او ھرگز ما را ندیده است
" .اکسپلورر ، و این نوع مکانی نیست کھ تعداد زیادی از ترافیک جدید یا غیر منتظره در آن وجود داشتھ باشد
.در داخل کلبھ ، نگھبان یک تلفن تلفنی را از دیوار بیرون کشید
".لعنتی!" الیوت گفت. "من باید برای او بروم"
ر حالی کھ الیوت شروع بھ باز کردن درب خود کرد ، تینا چیزی را دید کھ باعث شد بازوی او را بگیرد. "صبر کن
" .تلفن کار نمی کند
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نگھبان گیرنده را بھ پایین کوبید. بھ پاھایش رسید ، از پشت او کت گرفت
صندلی ، داخل آن لغزید ، زیپ کرد ، و از کلبھ بیرون آمد. او حمل یک
.مسلسل دستی
.از جاھای دیگر شب ، دنی دروازه را باز کرد
متوقف شد و با دیدن آن بھ سمت دروازه برگشت Explorer نگھبان در نیمھ راه
.در حال حرکت ، قادر بھ باور چشمان او نیست
.الیوت پای خود را بھ سختی روی شتاب دھنده خم کرد و کاوشگر بھ جلو شلیک کرد
.نگھبان اسلحھ زیر ماشین را بھ سمت شلیک چرخاند ، زیرا در گذشتھ او را گشتند
.تینا دست خود را در تالش غیر ارادی و کامالً بی فایده برای خاموش کردن گلولھ ھا باال گرفت
.اما ھیچ گلولھ ای وجود نداشت
.بدون فلز پاره شده. شیشھ ای خرد نشده خون و درد ندارد
.آنھا حتی شلیک گلولھ نکردند
اکسپلورر سرعتی را دور زد و از شیب فراتر از آن عبور کرد
.مخازن بخار کھ از آسفالت سیاه بلند شده است
ھنوز ھیچ اسلحھ ای وجود ندارد
در حالی کھ آنھا بھ منحنی دیگری می چرخیدند ، الیوت با چرخ کشتی گرفت و تینا حاد بود
آگاه باشید کھ یک خالء تاریک بزرگ فراتر از شانھ جاده است. الیوت وسیلھ نقلیھ را نگھ داشت
در ھنگام پیاده کردن خم پیاده رو ، و سپس آنھا را از خط نگھبان خارج کردند
آتش. برای دویست متری جلوتر ، تا اینکھ جاده یک بار دیگر خم شود ، ھیچ چیز تھدیدآمیز نیست
.در چشم بود
.اکسپلورر بھ سرعت مطمئن تر سقوط کرد
"الیوت گفت: "آیا دنی ھمھ این کارھا را کرد؟
".او باید داشتھ باشد"
او تلفن نگھبان را جینكس كرد ، دروازه را باز كرد و اسلحھ زیر ماشین را بھم زد. چھ است"
" این بچھ شما؟
در ھنگام صعود بھ شب ، برف شروع بھ سخت و سریع در ورقھای ریز و خشک می کند
پوستھ
بعد از یک دقیقھ فکر کردن تینا گفت: "من نمی دانم. من دیگر نمی دانم او چیست. من
" .نمی دانم چھ اتفاقی برای او افتاده است ، و من نمی فھمم کھ او چگونھ شده است
این یک فکر نگران کننده بود. او شروع بھ تعجب كرد كھ دقیقاً كدام یك پسر كوچك ھستند
.قرار بود در باالی کوه پیدا کنند
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با عکس ھای شیشھ ای کریستینا ایوانز و الیوت استریکر ، جورج
مردان اسکندر در ھتل ھای مرکز شھر رنو گردش می کردند و با میز صحبت می کردند
منشی ، زنگار و سایر کارمندان. در ساعت چھار و سی آنھا مثبت و مثبت بھ دست آوردند
.Harrah's شناسایی یک خدمتکار در
، در اتاق 918 ، مجریان شبکھ یک چمدان ارزان قیمت ، لباس ھای کثیف
مسواک ، موارد مختلف توالت و یازده نقشھ در مورد چرمی ، کھ الیوت
.و تینا ، در عجلھ و فرسودگی ، آشکارا نادیده گرفتھ بودند
اسکندر از ساعت 5:05 از این کشف مطلع شد. ساعت 5:40 ھر آنچھ استریکر و
.زنی کھ در اتاق ھتل مانده بود بھ دفتر اسکندر آورده شد
وقتی ماھیت نقشھ ھا را کشف کرد ، وقتی فھمید کھ یکی از آنھاست
گمشده ، و ھنگامی کھ او متوجھ شد نقشھ مفقوداالثر ھمان استریکر است کھ بھ آن نیاز داشت
اسکندر برای یافتن آزمایشگاه ھای پروژه پاندورا ، احساس کرد کھ صورتش از عصبانیت سرخ شده است
"!چاگرین " عصب
كورت ھنسن جلوی میز الكساندر ایستاده بود و از میان آشغالھایی كھ در دست داشت ، گشود
"از ھتل آورده شده اند "مشکل چیھ؟
".آنھا بھ کوه رفتھ اند. آنھا می خواھند سعی کنند وارد آزمایشگاه شوند"
"کسی ، برخی از تورھای لعنتی در پروژه پاندورا ، باید فاش کرده باشد الكساندر گفت. 
بھ اندازه کافی در مورد مکان آن برای آنھا باشید تا فقط با کمی کمک بتوانند آن را پیدا کنند. آنھا بیرون رفتند و
" !نقشھ ھا را خریدم ، بھ خاطر خدا
اسکندر از روشمندی جالب و دلگیرانھ ای کھ بھ نظر می رسید خرید نقشھ ھا عصبانی شده بود
نشان دادن. این دو نفر کی بودند؟ چرا آنھا در گوشھ ای تاریک پنھان نشده بودند
جایی؟ چرا آنھا از بی ھویت وحشت نکردند؟ کریستینا ایوانز فقط یک عادی بود
زن یک دختر سابق! اسکندر از این باور کھ یک دختر نمایش می تواند بیشتر باشد خودداری کرد
، از ھوش متوسط. و گرچھ استریکر خدمت سربازی سنگین انجام داده بود
کھ قرون گذشتھ بود آنھا در کجا قدرت خود ، عصب و عصب خود را بھ دست می آورند
تحمل؟ بھ نظر می رسید کھ آنھا باید از این مزیت استفاده کنند کھ اسکندر نبود
آگاه. اون باید ھمان جور میبود. آنھا مجبور بودند از مزایایی برخوردار شوند کھ او از آن خبر نداشت. چی
می تواند باشد؟ لبھ آنھا چھ بود؟
ھانسن یکی از نقشھ ھا را برداشت و آن را در دستان خود چرخاند. "من دلیلی نمی بینم
خیلی زیاد در موردش کار کردم حتی اگر آنھا دروازه اصلی را پیدا کنند ، آنھا نمی توانند دورتر شوند
از آن ھزاران ھکتار در پشت حصار وجود دارد ، و آزمایشگاه در حال صاف کردن است
" .وسط آنھا نمی توانند بھ آن نزدیک شوند ، چھ رسد بھ اینکھ
اسکندر ناگھان فھمید کھ لبھ آنھا چیست ، چھ چیزی آنھا را ادامھ می دھد ، و او نشست
" .مستقیم در صندلی خود اگر دوستي در آنجا داشتھ باشند ، آنھا بھ راحتي مي توانند داخل شوند
"چی؟"
"نھ تنھا کسی در پروژه پاندورا این را گفتھ است" خودشھ!" اسکندر بھ پاھایش رسید. 
زن اوانز در مورد پسرش. ھمان حرامزاده خائن نیز در آنجا در آزمایشگاھھا درست است
این دقیقھ ، آماده است تا دروازه ھا و درھا را بھ روی آنھا باز کند. بعضی از حرامزاده ھا ما را در چاقو زدند
" !بازگشت. او قصد دارد بھ عوضی کمک کند تا پسرش را از آنجا بیرون کند
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اسکندر شماره دفتر امنیت نظامی را در آزمایشگاه سیرا شماره گیری کرد. نھ
زنگ زد و نھ یک سیگنال شلوغ برگشت. خط خالی شد. او آویزان شد و دوباره امتحان کرد ، با
.ھمان نتیجھ
وی بھ سرعت دفتر مدیر آزمایشگاه را شماره گیری کرد. دکتر تاماگوچی زنگ زدن نیست بدون سیگنال شلوغ
.فقط ھمین ، فاحشھ ھای ناخوشایند
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".الكساندر گفت: "آنجا آنجا اتفاق افتاده است
" .گھواره تلفن ھا خارج ھستند
ھانسن گفت: "فرض می شود طوفان جدیدی در حال حرکت باشد." "احتماالً قبالً بارش برف است
" کوھھا. شاید خطوط
کورت از سر خود استفاده کنید. خطوط آنھا در زیر زمین است. و آنھا دارای یک نسخھ پشتیبان سلولی ھستند
طوفان می تواند ھمھ ارتباطات را باطل کند. جک مورگان را بگیرید و بھ او بگویید کھ این کار را بکند
" .ھلی کوپتر آماده ما بھ محض اینکھ بتوانیم بھ آنجا برسیم او را در فرودگاه مالقات خواھیم کرد
".ھانسن گفت: "بھ ھر حال او بھ نیم ساعت نیاز دارد
".یک دقیقھ بیشتر از آن"
".او ممکن است نمی خواھد برود. ھوا در آنجا بد است"
الكساندر گفت: "من اھمیتی نمی دھم كھ آیا بسکتبال آھن است." "ما در آنجا می رویم
ھلی کوپتر زمان رانندگی نیست ، اصالً وقت ندارد. من از آن مطمئنم. چیزی رفتھ است
" .اشتباه. اکنون اتفاقی در آزمایشگاه ھا افتاده است
ھانسن اخم کرد. "اما سعی می کنیم ھلی کوپتر شب را در آنجا بکشید ... وسط
"" . . طوفان
".بھترین مورگان است"
".این آسان نخواھد بود"
الكساندر گفت: "اگر مورگان می خواھد این كار را آسان كند ،" باید یكی از پروازھا را پرواز كند
" .سواری ھوایی در دیزنی لند
"اما بھ نظر می رسد خودکشی است"
الكساندر گفت: "و اگر می خواھید این كار را آسان كنید ، نباید برای من كار كنید. این
" .کورت ، جامعھ کمکی بانوان نیست
".صورت ھانسن رنگی بود. وی گفت: "من با مورگان تماس می گیرم
".بلھ. شما این کار را می کنید"
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 در حال ضرب و شتم ھستند ، الستیک ھای زنجیره ای پیچیده شده بستھ می شوند WINDSHIELD الستیک ھای
در بستر جاده گرم ، کاوشگر یک تپھ نھایی را ھل داد. آنھا بھ ظھور رسیده اند
.فالت ، یک قفسھ عظیم کھ در کنار کوه حک شده است
الیوت ترمزھا را پمپ کرد ، وسیلھ نقلیھ را متوقف کرد و ناخوشایند از این نظرسنجی کرد
قلمرو پیش رو
این فالت اساساً کار طبیعت بود ، اما دست انسان بھ اثبات رسیده بود. این گسترده
قفسھ در کنار کوه نمی توانست بھ اندازه طبیعی طبیعی باشد و بھ طور مرتب شکل بگیرد
حالتی کھ اکنون وجود دارد را بیان کنید: سیصد متری عرض ، دویست یارد عمیق ، تقریباً عالی
مستطیل زمین بھ عنوان یک میدان ھوایی مسطح چرخیده شده بود و سپس آسفالت می شد. نھ تنھا
درخت یا ھر چیز قابل توجھ دیگری باقی مانده است ، چیزی کھ در پشت آن یک مرد نتوانستھ پنھان شود. بلند قد
چراغھای چراغی در سراسر این دشت بی نظیر ، چگالی کم نور ، مایل بھ قرمز قرار گرفتھ بود
جھت جلب توجھ ھرچھ بیشتر ھواپیماھا کھ بھ سمت پایین حرکت می کنند بھ شدت بھ سمت پایین ھدایت می شود
از الگوھای پرواز معمول دور شده و از ھر کس دیگری کھ در جایی دیگر در این موارد استراحت می کند
کوھھای دوردست با این وجود ظاھراً روشنایی ضعیفی کھ المپ ھا ارائھ می کردند وجود داشت
بھ اندازه کافی برای دوربین ھای امنیتی برای بدست آوردن تصاویر واضح و کامل از کل فالت ، زیرا
دوربین ھا بھ ھر المپ وصل شده بودند و ھیچ یک اینچ از منطقھ نیز فرار نمی کرد
.بی توجھ توجھ
".الیوت گفت: "مردم امنیتی باید ھمین حاال ما را در مانیتورھای ویدیویی مشاھده کنند
بی نظیر
تینا گفت: "مگر اینکھ دنی دوربین ھای خود را از بین نبرد." "و اگر او بتواند یک کارخانھ فرعی را مسدود کند
" اسلحھ ، چرا او نمی تواند در انتقال تلویزیونی مدار بستھ دخالت کند؟
".شما احتماالً درست است"
دویست متری دور ، در سمت دور میدان بتونی ، یک طبقھ ایستاده بود
ساختمان بدون پنجره ، تقریباً صد فوت طول ، با یک تختھ سنگی تند و تیز
سقف
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".الیوت گفت: "باید جایی باشد کھ او را در دست دارند
".من یک ساختار عظیم ، یک مجموعھ غول پیکر انتظار داشتم"
بھ احتمال زیاد بسیار زیاد است . شما فقط دیوار جلوی آن را می بینید. این مکان بھ داخل ساختھ شده است"
قدم بعدی کوه. خدا می داند کھ چقدر آنھا دوباره بھ سنگ صعود می کنند. و آن
" .احتماالً چند داستان ھم پایین می رود
".ھمھ راه بھ جھنم"
".می تواند باشد"
او پای خود را از ترمز خارج کرد و بھ جلو حرکت کرد ، از طریق برف ورق رنگ آمیزی شده توسط قرمز
نور عجیب
جیپ ھا ، لندرورس و سایر وسایل نقلیھ چھارچرخ متحرک - ھشت در کل - در داخل صف قرار گرفتند
.جلوی ساختمان کم ارتفاع ، کنار ھم در برف در حال سقوط
تینا گفت: "بھ نظر نمی رسد کھ افراد زیادی در داخل باشند." "من فکر کردم بزرگ وجود داشتھ باشد
کارمندان
الیوت گفت: "اوه ، وجود دارد. من مطمئن ھستم کھ شما در مورد آن نیز حق دارید." "دولت چنین نخواھد کرد
بھ ھمھ مشکالت پنھان کردن این مفصل در اینجا بروید تا فقط تعداد کمی از محققان را در آنجا مخفی کنید
.ھر چھ. بیشتر آنھا احتماالً ھفتھ ھا یا ماه ھا بھ طور ھم زمان در محل نصب ھستند
آنھا مایل بھ ترافیک روزانھ زیادی نیستند کھ از اینجا و خارج در جاده جنگلی وارد شوند
.قرار است فقط توسط افسران ایالتی حیات وحش استفاده شود. این توجھ بیش از حد را جلب می کند
شاید تعداد کمی از افراد برتر با ھلیکوپتر مرتباً بیایند و بھ آنجا بروند. اما اگر این یک است
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عملیات نظامی ، پس احتماالً بیشتر پرسنل تحت ھمین کار منصوب شده اند
شرایط زیر آب دریا باید با آنھا زندگی کند. آنھا مجاز بھ رفتن بھ رنو برای مرخصی ساحل ھستند
" .بین سفرھای دریایی ، اما برای مدت زمان طوالنی ، آنھا محدود بھ این "کشتی" ھستند
.او کنار جیپ پارک کرد ، چراغھای جلو را خاموش کرد و موتور را قطع کرد
.فالت از نظر اخالقی ساکت بود
ھنوز کسی برای بھ چالش کشیدن آنھا از ساختمان بیرون نیامده بود ، کھ بھ احتمال زیاد بھ ھمین معنی بود
.کرده بود jinx دنی سیستم امنیتی ویدیو را
واقعیت کھ اینھا خیلی ناخوشایند شده بودند باعث نشد الیوت نسبت بھ آنچھ احساس می شود احساس بھتری داشتھ باشد
در پیش روی آنھا قرار دارد تا کی می توانست دنی ھمچنان راه را ھموار کند؟ پسر ظاھر شد
داشتن چند قدرت باورنکردنی ، اما او خدا نبود. دیر یا زود او غافل شد
.چیزی او اشتباه می کرد. فقط یک اشتباه و آنھا مردند
تینا گفت ، "خب ، با موفقیت در تالش برای پنھان کردن اضطراب خود ،" ما بھ این نیاز نداشتیم
" عکس ھای برفی از ھمھ
الیوت گفت: "اما ممکن است ما از طناب طناب استفاده کنیم." بھ دور خودش پیچید ، تکیھ داد
پشت صندلی ، و بھ سرعت طناب را از انبوه تجھیزات دنده در فضای بیرون در آورد
بار بند. "ما مطمئناً حداقل با یک زن و شوھر از مردان امنیتی روبرو خواھیم شد ، مھم نیست کھ چطور
دنی باھوش است. ما باید آماده باشیم کھ آنھا را بکشیم یا دیگران را از این کار خارج کنیم
".مسیر
".تینا گفت: "اگر ما گزینھ ای داشتھ باشیم ، ترجیح می دھم طناب از گلولھ ھا استفاده کنم
".احساسات من دقیقا." او تپانچھ را برداشت. "بیایید ببینیم می توانیم داخل شویم"
.خارج شدند Explorer آنھا از
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باد یک حضور حیوانات بود و بھ آرامی رشد می کرد. دندان داشت و آنھا را می زد
.چھره ھای در معرض در نفس آن اسپری ھایی از برف مانند تف کوه یخی قرار داشت
تنھا ویژگی موجود در نمای بتونی بدون پھنای یکصد طبقھ ، یک طبقھ ، بدون دیوار بود
درب فلزی گسترده درب تحمیل نھ کلید یا صفحھ کلید را ارائھ می داد. ھیچی نبود
شکافی کھ در آن می توانید کارت شناسایی غیر فعال کننده قفل را قرار دھید. ظاھراً می توان در را باز کرد
فقط از داخل ، پس از آنکھ توسط دوربین مورد بررسی قرار گرفتند
.آویزان بر روی پورتال
.ھمانطور کھ الیوت و تینا بھ لنز دوربین خیره شدند ، سد فوالد سنگین کنار رفت
آیا این دنی بود کھ آن را باز کرد؟ الیوت تعجب کرد. یا یک نگھبان پوزخند در انتظار ساخت
دستگیری آسان؟
، یک محفظھ فلزی با دیوار دراز کشیده شده است. اندازه یک کابین آسانسور بزرگ بود
با نور کم و سکنھ
- whoosh - تینا و الیوت از آستانھ عبور کردند. درھای بستھ در پشت آنھا بستھ شد
ساخت مھر و موم ثابت
یک دوربین مانیتور و ارتباطات ویدئویی دو طرفھ در سمت چپ نصب شده بود
بود ، گویی از خارج است wiggling دیوار ھشتی. صفحھ نمایش پر از خطوط پیچ و تاب
.سفارش
در کنار مانیتور یک صفحھ شیشھ ای روشن بود کھ قرار بود بازدید کننده قرار بگیرد
دست راست ، کف دست خود را ، در طرح فعلی یک دست قرار دھید. بدیھی است کھ
.رایانھ نصب ، چاپ بازدید کنندگان را بررسی كرد تا حق ورود آنھا را تأیید كند
الیوت و تینا دست خود را روی بشقاب نکشیدند بلکھ درب داخلی ھشتی بود
.با پف دیگری از ھوا فشرده شده باز شد. آنھا وارد اتاق بعدی شدند
دو مرد یکنواخت با اضطراب با کنسولھای کنترل در زیر یک سری از آنھا درگیر بودند
.بودند wiggling بیست نمایش فیلم دیواری تمام صفحھ ھا پر از خط
.جوانترین نگھبان ھا کھ درب را باز کرد ، شنید و شوکھ شد
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".الیوت اسلحھ را بھ سمت او انداخت. "حرکت نکن
اما نگھبان جوان از نوع قھرمانانھ بود. او یک بند جانبی پوشیده بود - یک ھیوال
.گرداننده - و او سریع با آن ھمراه بود. او از روی باسن کشید و ماشھ را فشرد
.خوشبختانھ دنی مانند یک شاھزاده اتفاق افتاد. این گرداننده از آتش خودداری کرد
الیوت نمی خواست بھ کسی شلیک کند. وی گفت: "اسلحھ ھای شما بی فایده است." داشت عرق می کرد
"بیایید این کار را بھ آسانی انجام دھیم ، Gore-Tex کت و شلوار خود را دعا می کند کھ دنی او را نگذارد. 
".ما میتوانیم
.وقتی نگھبان جوان فھمید کھ روبان وی کار نخواھد کرد ، آنرا انداخت
الیوت اردک زد ، اما بھ اندازه کافی سریع نیست. اسلحھ او را در کنار سر اصابت کرد ، و او
.در مقابل درب فوالد عقب افتاد
.تینا فریاد زد
با اشک ھای ناگھانی درد ، الیوت دید کھ نگھبان جوان در حال عجلھ اوست ، و او فشرد
.یک شوت سوت زمزمھ کنید
گلولھ از طریق شانھ سمت چپ آن مرد پاره شد و دور او چرخید. او بھ یک سقوط کرد
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میز ، شمع کاغذھای سفید و صورتی را بر روی زمین فرستاد و سپس باالی آن افتاد
آشفتگی کھ ساختھ بود
اشک ھای چشمک زن ، الیوت تپانچھ را بھ نگھبان مسن تر کھ خودش را ترسیم کرده بود ، نشان داد
revolver تا بھ حال و فھمیده بود کھ دیگر کار نمی کند. "اسلحھ را کنار بگذار ، بنشین ،
" .و مشکلی ایجاد نکنید
چطور وارد اینجا شدی؟" نگھبان بزرگتر سؤال كرد ، اسلحھ خود را ھمانطور كھ   می خواست پرتاب كرد"
"سفارش داده شده. "شما کی ھستید؟
".الیوت گفت: "ھرگز مھم نیست." "فقط بنشینید
"تو کی ھستی مردم؟ "اما نگھبان اصرار داشت. 
."تینا گفت: "عدالت

• • •

، پنج دقیقھ در غرب رنو ، ھلی کوپتر با برف روبرو شد. پوستھ ھا سخت ، خشک
.Perspex و گرانول؛ آنھا مانند شن و ماسھ رانده شده در سراسر شیشھ جلو اتومبیل
جک مورگان ، خلبان ، نگاھی بھ جورج الکساندر کرد و گفت: "این مودار خواھد بود." او
.عینک دید در شب پوشیده بود ، و چشمان او نامرئی بود
."الكساندر گفت: "فقط یك برف
."مورگان تصریح کرد: "طوفان
".شما قبالً در طوفان ھا پرواز کرده اید"
".در این کوھستان روند نزولی و عبور از مرزھا بھ قتل می رسد"
".الكساندر با گرمی گفت: "ما آن را خواھیم ساخت
مورگان گفت: "شاید ، شاید نھ". پوزخند زد. "اما ما مطمئناً سرگرم کننده خواھیم بود
" !تالش کن
".ھانسن از صندلی خود در پشت خلبان گفت: "شما دیوانھ ھستید
".مورگان گفت: "وقتی ما در کلمبیا علیھ لردھای مواد مخدر عملیات می زدیم
.گفت: "آنھا من را" خفاش ھا "صدا كردند ، بھ این معنا كھ من در خزانھ ھا خفاش ھایي داشتم. او خندید
، ھانسن یک اسلحھ زیر ماشین را در دامان خود نگھ داشت. دستانش را بھ آرامی از روی آن حرکت داد
انگار زن را نوازش می کند. چشمانش را بست و در ذھنش از ھم پاشید
و سپس اسلحھ را مجدداً جمع کرد. او شکم مالیمی داشت. او تالش زیادی می کرد کھ نشد
، در مورد ھلی کوپتر در مورد ھوای بد و احتمال اینکھ مدت زمان طوالنی طول بکشد فکر کنید
.سریع و سخت در یك دره كوھستاني از راه دور
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، صندوق جوانی کھ در پین دیده می شود ، اما تا آنجا کھ تینا می دید ، بسیار دور بود
.مجروح نشده است. با عبور از این گلولھ تا حدی محتاطانھ زخم شده بود
.سوراخ در شانھ آن پسر با اطمینان بسیار تمیز بود ، و خونریزی زیادی نمی کرد
.الیوت گفت: "شما زندگی خواھید کرد
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نھ. مثل جھنم صدمھ دیده است ، اما جدی نیست""!من دارم می میرم. عیسی"
" کشتی ھا
چگونھ جھنم می دانید؟" مرد مجروح پرسید و سخنان خود را تنگ کرد"
دندانھای چسبانده
اگر ھنوز دروغ می گویید ، درست خواھید بود. اما اگر زخم را اذیت کنید ، ممکن است کبود شود
" .کشتی ، و پس از آن شما بھ مرگ خونریزی خواھید کرد
."نگھبان با تکان گفت: "خاموش
.فھمیدن؟" الیوت پرسید"
.مرد سر تکان داد. صورتش کمرنگ بود و عرق می کرد
الیوت نگھبان قدیمی را با خیال راحت بھ یک صندلی گره زد. او نمی خواست کھ فرد مجروح را ببندد
.دستان ، بنابراین آنھا با دقت او را بھ یک گنجھ عرضھ منتقل کردند و او را در آنجا قفل کردند
سرت چطوره؟" تینا از الیوت پرسید ، بھ آرامی گره زشتی را کھ برافراشتھ بود لمس کرد"
.معبد او ، جایی کھ اسلحھ نگھبان بھ او اصابت کرده بود
"الیوت برنده شد. "نیش
".این کبودی است"
".او گفت: "من خوب خواھم بود
"دیزی؟"
"نھ"
"دیدن دونفره؟"
.گفت: "نھ". "من خوب ھستم. من بھ این سختی برخورد نکردم. ھیچ گونھ گیجی نیست. فقط سردرد است
" .بیا دیگھ. بیایید دنی را پیدا کنیم و او را از این مکان بیرون کنیم
آنھا از داخل اتاق عبور كردند و از گاردي كھ محكم بود و در صندلي خود آویزان بودند عبور كردند. تینا
.طناب باقی مانده را حمل کرد و الیوت اسلحھ را نگھ داشت
روبروی درب کشویی کھ او و الیوت وارد اتاق امنیت شده بودند قرار داشت
درب دیگری با ابعاد معمولی و ساخت و ساز. روی یک محل اتصال باز شد
دقیقاً پس از شلیک الیوت ، دو داالن کھ تینا چند دقیقھ پیش آن را کشف کرده بود
.نگھبان ، ھنگامی کھ او از طریق درب بھ او نگاه کرد تا ببیند کھ آیا تقویتات در راه است یا خیر
در آن زمان راھروھا متروک شده بودند. آنھا ھم اکنون متروک بودند. بی صدا. کاشی سفید
.طبقھ. دیوارھای سفید. روشنایی شدید فلورسنت
یک گذرگاه پنجاه پا بھ سمت چپ درب و پنجاه پا بھ سمت راست امتداد داشت. بر
.ھر دو طرف درھای بیشتری داشتند ، ھمھ بستھ بودند ، بھ عالوه یک بانک چھار آسانسور در سمت راست
سالن تقاطع بھ طور مستقیم در جلوی آنھا ، از کنار حیاط شروع شد و در آن حوصلھ کرد
، حداقل چھارصد پا بھ کوه؛ یک ردیف طوالنی از درھا در ھر طرف آن منتظر بودند
.و راھروھای دیگر نیز آن را باز کردند
:آنھا زمزمھ می کردند
"شما فکر می کنید دنی در این طبقھ است؟"
".من نمی دانم"
"از کجا شروع کنیم؟"
".ما نمی توانیم فقط بھ درھای باز شوخی بپردازیم"
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".مردم در پشت برخی از آنھا قرار خواھند گرفت"
"و تعداد کمتری با آنھا روبرو می شویم"
".شانس بھتری برای زنده ماندن داریم -"
.آنھا ایستاده بودند ، غیرمشخص ، بھ دنبال چپ ، سپس راست ، و سپس مستقیم جلو بودند
.ده پا دورتر ، مجموعھ ای از درھای آسانسور باز شد
.تینا پشت دیوار راھرو رفت
.الیوت تپانچھ را در آسانسور نشان داد
.ھیچ کس بیرون نیامد
.کابین از چنان زاویھ ای از آنھا بود کھ نتوانستند ببینند چھ کسی در آن قرار دارد
.درھا بستھ شد
تینا احساس بیمارگونھ ای داشت کھ کسی قصد خارج شدن از برجام را داشتھ است ، حال خود را حس کرده بود
.حضور داشتند و برای کمک بھ آنجا رفتھ بودند
.حتی قبل از آنکھ الیوت تپانچھ را کم کند ، دوباره ھمان مجموعھ از درھای آسانسور باز شد
.سپس بستھ شد. باز کن. خاموش باز کن. خاموش باز کن
.ھوا سرد شد
".تینا با آھستگی گفت: "دنی است. او راه را بھ ما نشان می دھد
.با این وجود ، آنھا با احتیاط بھ آسانسور خزیدند و با احتیاط بھ داخل آن نگاه كردند
.کابین خالی بود و سوار آن شدند و درھا بھ ھم متالشی شدند
.طبق تابلوی نشانگر باالی درھا ، آنھا در سطح چھارم از چھار سطح بودند
.طبقھ اول در انتھای سازه ، عمیق ترین زیر زمین قرار داشت
کنترل ھای کابین کار نمی کنند مگر اینکھ در ابتدا یک کارت شناسایی قابل قبول را وارد آن کنید
شکاف باالی آنھا. اما تینا و الیوت برای استفاده از این مجوز بھ مجوز رایانھ احتیاج نداشتند
آسانسور؛ نھ با دنی در کنار آنھا. چراغ صفحھ نمایشگر از
چھار تا سھ بھ دو و ھوای داخل آسانسور چنان مالیم شد کھ نفس تینا در آن آویزان شد
ابرھا قبل از او درھا از سھ سطح زیر سطح باز شده و در قسمت بعدی آن باز می شوند
آخرین سطح
.آنھا دقیقاً مانند راھپیمایی کھ از طبقھ باال گذاشتھ بودند ، وارد یک راھرو شدند
.درھای آسانسور در پشت سر آنھا بستھ شد و اطراف آنھا ھوا دوباره گرم تر شد
پنج پا دورتر ، یک درب آویزان بود و مکالمھ متحرک از اتاق بیرون می رفت
.فراتر. صدای مردانھ و زنانھ. با قضاوت در مورد صدای آنھا ، نیمی از دوازده یا بیشتر
کلمات نامشخص خنده
تینا می دانست کھ اگر کسی از آن اتاق بیرون بیاید و او را ببیند ، او و الیوت تمام شده اند
آنھا بھ نظر می رسید دنی قادر است با اشیاء بی جان کار معجزه کند ، اما نتوانستھ است
افراد را کنترل کنید ، مانند نگھبان در طبقھ باال ، کھ الیوت مجبور بھ شلیک آنھا شده بود. اگر آنھا بودند
یک تپانچھ الیوت ممکن نیست کھ توسط گروھی از افراد امنیتی عصبانی کشف و روبرو شود
کافی است برای جلوگیری از حملھ. سپس ، حتی با دنی تیراندازی دشمن
، اسلحھ ، او و الیوت تنھا در صورتی می توانند فرار کنند کھ راه خود را از بین ببرند
و او می دانست کھ ، ھیچکدام از آنھا شکایتی برای این قتل ندارند ، شاید نھ
حتی در دفاع از خود
خنده دوباره از اتاق مجاور بلند شد و الیوت با آرام گفت: حاال کجا؟
".من نمی دانم"
این سطح بھ ھمان اندازه ای بود کھ در آن وارد مجتمع شدند: بیش از
چھارصد پا از یک طرف و بیش از صد پا از طرف دیگر. چھل
ھزار یا پنجاه ھزار فوت مربع برای جستجو. چند اتاق؟ چھل؟ پنجاه؟ شصت؟
صد ، کمد حساب می کنید؟
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، ھمین کھ او شروع بھ ناامیدی کرد ، ھوا دوباره سرد شد. او بھ اطراف نگاه کرد
منتظر برخی از نشانھ ھا از فرزندش بود ، و او و الیوت وقتی کھ تعجب کردند ، تعجب کردند
لولھ فلورسنت سربار چشمک زد ، سپس دوباره روشن شد. لولھ سمت چپ اول
.یکی ھم سوسو زد. سپس یک لولھ سوم پراکنده ، ھنوز دورتر از سمت چپ است
آنھا چراغھای چشمک زن را تا انتھای بال کوتاه کھ آسانسورھا در آن قرار داشتند ، دنبال کردند
واقع شده راھرو در درب استیل محکم مانند آنچھ در آن یافت می شود ، خاتمھ یافت
-زیردریایی ھا فلز فرسوده بھ آرامی درخشید و نور دور از آن بزرگ شد
پرچ ھای سر
.با رسیدن تینا و الیوت بھ این سد ، دستھ چرخ مانند در مرکز می چرخید
درب چرخھ باز است. از آنجا کھ او تپانچھ داشت ، ابتدا الیوت از آنجا عبور کرد ، اما تینا بود
پشت سرش ببند
a آنھا در یک اتاق مستطیل تقریباً چھل پا تا بیست بودند. در پایان دور
پنجره مرکز دیوار کوتاه دیگر را پر کرده و ظاھراً نمایی از سرما
طاق ذخیره؛ با یخ سفید بود در سمت راست پنجره ، یکی دیگر از وسایل نقلیھ ثابت قرار داشت
در مانند درب کھ از طریق آنھا فقط وارد شده اند. در سمت چپ ، رایانھ ھا و غیره
طول اتاق را افزایش داد. نمایش فیلم ھای بیشتری نسبت بھ تینا وجود داشت
، می توانست در یک نگاه حساب کند. بیشتر روشن بودند و داده ھا بھ شکل نمودارھا جریان پیدا می کردند
نمودارھا و اعداد جداول در امتداد دیوار چھارم ، پوشیده از کتاب ، پرونده تنظیم شده است
.پوشھ ھا و ابزارھای بی شماری کھ تینا قادر بھ شناسایی آنھا نیست
یک مرد مو مجعد با سبیل بوتھ ای در یکی از میزھا نشستھ بود. قد بلند ، پھن بود
در دھھ پنجاه خود شانھ بود ، و او سفید پوست پزشکی می پوشید. او در حال پیگیری از طریق یک
کتاب دیگری را بخوانید. مرد دیگری ، جوانتر از اول ، پاک و تراشیده ، لباس پوشیده است
بھ رنگ سفید ، در رایانھ نشستھ بود و اطالعاتی را کھ روی صفحھ نمایشگر پخش شده بود ، می خواند
.صفحھ نمایش ھر دو مرد بھ تعجب نگاه کردند ، بی حرف و حیرت
، الیوت گفت: "تینا
در پشت ما را ببندید در صورت امکان آن را قفل کنید. اگر امنیت کشف کند ما اینجا ھستیم ، حداقل آنھا
" .مدتی قادر نخواھند بود دست خود را بھ دست ما بگیرند
او در را ببندید درب فلزی بستھ است. علی رغم وزن فوق العاده ای کھ داشت ، یکدست تر حرکت کرد
و بھ راحتی از یک درب متوسط   در یک خانھ متوسط چرخ را چرخانده و در آنجا واقع شده است
پین را کھ ھنگام فشار آوردن ، مانع از بازگشت ھر کسی دستھ بھ قفل شده شود
موقعیت
".گفت: "انجام شد
.مرد در رایانھ ناگھان بھ صفحھ کلید برگشت و شروع بھ تایپ كرد
."الیوت توصیھ کرد: "این کار را متوقف کنید
اما آن مرد قصد نداشت متوقف شود تا زمانی کھ او بھ کامپیوتر دستور داده است کھ ماشھ را شروع کند
ھشدارھا
شاید دنی مانع از صدای زنگ ھشدارھا شود و شاید نتوانست ، بنابراین الیوت
.یک بار شلیک شد و صفحھ نمایش در ھزاران شکاف شیشھ حل شد
آن مرد گریھ کرد ، صندلی چرخدار خود را از صفحھ کلید دور کرد و بھ سمت او فشار داد
"پا. "تو دیگھ چھ خری ھستی؟
الیوت با تندی گفت: "من کسی ھستم کھ اسلحھ را دارم." "اگر این بھ اندازه کافی برای شما مناسب نباشد ، من
ی تواند شما را بھ ھمان روشی کھ من آن دستگاه لعنتی را انجام دادم تعطیل کند. اکنون االغ خود را در آن پارک کنید
" .صندلی قبل از آنکھ سر شما را لعنت کنم
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.بھ اندازه کافی برای خنک کردن او حتی کافی است بھ نظر می رسید او کامالً شرور و توانایی ھر کاری را داردتینا ھرگز نشنیده بود کھ الیوت با این صدای صدا صحبت کند ، و بیان خشمناک او بود
.مرد جوان سفیدپوست ھم تحت تأثیر قرار گرفت. او نشست ، کم رنگ

صفحھ 175

".الیوت خطاب بھ این دو مرد گفت: "خوب". "اگر ھمکاری کنید ، صدمھ نخواھید دید
"او بشکھ اسلحھ را بھ پیرمرد تکان داد. "نام شما چیست؟
".کارل دامبی"
"اینجا چیکار میکنی؟"
".دومبی با ابراز تعجب از این سوال گفت: "من اینجا کار می کنم
"منظورم این است کھ شغل شما چیست؟"
".من یک دانشمند تحقیق ھستم"
"چھ علمی؟"
".مدارک من در زیست شناسی و بیوشیمی است"
"الیوت بھ مرد جوانتر اشاره کرد. "تو چطور؟
.چھ در مورد من؟" جوانی بی صدا گفت"
الیوت بازوی خود را دراز کرد ، و پوزه تپانچھ را با پل پسر آن دراز کرد
بینی
".مرد جوان گفت: "من دکتر زکریا ھستم
"زیست شناسی؟"
".بلھ. متخصص در باکتری شناسی و ویروس شناسی است"
الیوت اسلحھ را پایین آورد اما ھنوز آن را در جھت کلی خود نگھ داشت. "ما یک مقدار داریم
" .سواالت ، و شما دو جواب بھتر دارید
دمبی کھ بھ وضوح اجباری ھمکار خود را برای بازی در قھرمان بھ اشتراک نگذاشت ، ماند
"در صندلی خود طاغوت "سوال در مورد چھ؟
تینا بھ طرف الیوت حرکت کرد. بھ دمبی ، او گفت ، "ما می خواھیم بدانیم كھ شما چھ كاری كرده اید
" .بھ او ، آنجا کھ او است
"کھ؟"
"پسر من. دنی ایوانز"
او نمی توانست چیز دیگری بگوید کھ بتواند کسری بھ ھمان اندازه تأثیر داشتھ باشد
آنھا را بھ عنوان کلماتی کھ او گفتھ بود. چشمان دمبی پرت شد. زکریا او را مانند خودش می دانست
.ممکن است اگر او در زمین مرده بود و بعد از آن بھ طرز معجزه آسایی برخیزد ممکن است انجام دھد
."دومبی گفت: "خدای من
".چگونھ می توانید اینجا باشید؟" زکریا سؤال کرد. "شما نمی توانید. شما احتماالً نمی توانید اینجا باشید"
دومبی گفت: "بھ نظرم ممکن است." "در واقع ، ناگھان ، بھ نظر می رسد اجتناب ناپذیر است. من
a می دانست کھ این کل تجارت برای پایان دادن بھ ھر راھی جز فاجعھ خیلی کثیف است. "او آھی کشید ، انگار
".وزن زیادی از او بلند شده بود. "من بھ ھمھ سواالت شما پاسخ خواھم داد ، خانم ایوانز
"!زکریا بھ سمت او چرخید. "شما نمی توانید این کار را انجام دھید
وای نھ؟" دمبی گفت. "خوب ، اگر شما فکر نمی کنید کھ من می توانم ، فقط بنشینید و گوش کنید. شما داخل ھستید"
" برای تعجب
"سوگند محرمانھ است. اگر بھ آنھا چیزی بگویید زکریا گفت: "شما سوگند وفاداری گرفتید." 
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".در حال پاشیدن بود "شما خیانتکار کشورتان خواھید بوددر مورد این . . . رسوایی . . خشم عمومی . . انتشار اسرار نظامی. . "او
، دمبی گفت: "نھ". "من خائن این نصب ھستم. من ھمکارانم خائن خواھم شد
شاید. اما نھ بھ کشور من. کشور من از ایده آل بسیار دور است ، اما آنچھ انجام شده است
دنی اوانز چیزی نیست کھ کشور من آن را تصویب کند. کل دنی اوانز
" .پروژه کار چند کانالھ بزرگ است
.دکتر زاخاریا گفت: "دکتر تاماگوچی یک مگالوماسی نیست" ، مثل اینکھ واقعاً توھین شده است
دومبی گفت: "البتھ او این است." "او فکر می کند کھ او مرد بزرگی از علم است ، کھ سرنوشتش برای او بوده است
جاودانگی ، مردی با آثار عالی. و افراد زیادی در اطراف او ، بسیاری از مردم
محافظت از او ، افراد در تحقیق و افرادی کھ مسئولیت امنیت پروژه را دارند - آنھا نیز ھستند
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megalomaniacs. کارھایی کھ برای دنی اوانز انجام شده ، کار بزرگی نیست. آنھا
کسی را از جاودانگی کسب نخواھد کرد. مریض است ، و من دستانم را از آن شستم. "او نگاه کرد
".دوباره تینا "سواالت خود را بپرسید
".زکریا گفت: "نھ". "شما احمق لعنتی
طناب باقیمانده الیوت را از تینا گرفت و او تپانچھ را بھ او داد. "من باید کراوات کنم و
gag دکتر Zachariah ، بنابراین ما می توانیم با آرامش بھ داستان دکتر دامبی گوش کنیم. اگر یکی از آنھا باشد
" .حرکت اشتباھی انجام می دھد ، او را دور کنید
".او گفت: "نگران نباشید." "من دریغ نخواھم کرد
".زکریا گفت: "شما نمی خواھید مرا ببندید
.با لبخند ، الیوت با طناب بر او پیشروی کرد

• • •

، دیواری از ھوای سرد روی ھلی کوپتر افتاد و آنرا فرو کرد. جک مورگان با باد جنگید
.ھواپیما را تثبیت کرد و آن را تنھا با چند پا کوتاه از گشت و گذار بیرون کشید
"Whoooooooeeeee!" خلبان گفت. "این مثل شکستن در یک طبیعت است
" اسب *
در آفتابگیرھای درخشان ھلی کوپتر ، دیدن برف کم است. مورگان داشت
.عینک دید در شب را از بین برد
".ھانسن گفت: "این دیوانھ است." "ما در حال طوفان معمولی نیستیم. این کوالک است
".اسکندر با نادیده گرفتن ھانسن ، گفت: "مورگان ، خدایا تو ، می دانم کھ می توانی این کار را بکنی
مورگان گفت: "شاید". "آرزو می کنم بھ اندازه شما مطمئن باشم. اما فکر می کنم شاید بتوانم. چھ ھستم
رفتن بھ انجام یک رویکرد غیرمستقیم بھ فالت است و بھ جای آن با باد حرکت می کند
در سراسر آن من قصد دارم این دره بعدی را برش دھم و سپس بھ سمت شمال حرکت کنم
جلوگیری کنید. آنھا قتل ھستند. آن را بھ ما crosscurrents نصب کنید و سعی کنید از برخی از این
کمی طوالنی تر از این راه ، اما حداقل ما یک فرصت جنگی خواھیم داشت. اگر روتورھا یخ نزنند
و بریده
انفجار شدید باد برف را با چنین نیرویی برف در صفحھ شیشھ ای فرو برد
.کورت ھنسن ، آن را مانند گلولھ تفنگ بھ نظر می رسید
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زاخاری بر روی طبقھ ، غده و لرزنده بود و بھ آنھا خیره می شد
.نفرت و خشم
"سپس من می توانم بھ شما بگویم کھ چگونھ او شد دومبی گفت: "شما اول می خواھید پسر خود را ببینید." 
".اینجا
.او کجاست؟" تینا با تکان پرسید"
.در محفظھ انزوا." دمبی پنجره را در قسمت پشتی اتاق نشان داد"
بیا دیگھ." او بھ قسمت بزرگی از شیشھ رفت ، جایی کھ فقط چند لکھ کوچک از یخ زدگی وجود دارد"
باقی ماند
برای لحظھ ای تینا نتوانست حرکت کند ، از ترس اینکھ ببیند چھ کاری با دنی انجام داده اند. ترس
.شکافھا را از طریق او پخش کرده و پای خود را بھ زمین ریختھ است
.الیوت شانھ اش را لمس کرد. "دانی را منتظر نگذار. او مدتھاست منتظر است
" .او مدتھاست با شما تماس می گیرد
او یک قدم برداشت ، سپس دیگری ، و قبل از این کھ آن را بفھمد ، کنار پنجره بود
دمبی
یک تخت بیمارستان استاندارد در مرکز محفظھ ایزولھ ایستاده بود. توسط زنگ زد
.تجھیزات پزشکی معمولی و ھمچنین توسط چندین مانیتور الکترونیکی مرموز
دنی در رختخواب ، پشتش بود. بیشتر او را پوشانده بود ، اما سرش باال رفتھ است
.بالش ، بھ سمت پنجره چرخانده شد. او از طریق ریل ھای جانبی تخت بھ او خیره شد
او گفت: "دنی". او این ترس غیر منطقی را داشت کھ اگر او با صدای بلند نام خود را بگوید
.طلسم شکستھ می شود و او برای ھمیشھ ناپدید می شود
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صورتش نازک و آرام بود. بھ نظر می رسد او از دوازده سال سن دارد. در واقع ، او بھ نظر می رسید
یک پیرمرد کمی
دمبی ، با احساس شوک ، گفت: "او احساس آرامش کرده است. برای شش یا ھفت ھفتھ گذشتھ او
" .نتوانستھ است چیزی جز مایعات در معده خود نگھ دارد. و تعداد زیادی از اینھا نیست
نگاه دنی عجیب بود. تاریک ، مثل ھمیشھ بزرگ و دور ، مثل ھمیشھ. اما آنھا بودند
غرق شده، حلقھ دار توسط پوست تیره ناسالم، کھ بود نمی راه آنھا ھمیشھ بوده است. او
نمی تواند آنچھ را کھ در مورد چشمانش وجود دارد ، تشخیص دھد کھ او را از ھر چشمی کھ داشت متفاوت می کند
تا بھ حال دیده شده است ، اما ھنگامی کھ او نگاه دنی را دید ، یک لرز از او عبور کرد ، و او احساس کرد
.ترحم عمیق و وحشتناک برای او
پسر چشمک زد و با آنچھ بیشتر بھ نظر می رسید تالش بزرگی بود ، بھ قیمت بیش از یک
کمی درد ، او یک بازو را از زیر پوشش بیرون آورد و بھ سمت او دراز کرد. خود
پوست و استخوان ھا ، یک چوب حساس بود. او آن را بین دو ریل جانبی قرار داد ، و او
دست ضعیف کوچکش را بطور حرفھ ای باز کرد و بھ عشق رسید ، و سعی در لمس کردن داشت
او
".صدای او لرزید ، بھ دمبی گفت: "من می خواھم با پسرم باشم. می خواھم او را نگھ دارم
در حالی کھ این سھ نفر بھ درب فوالدی محکم کھ بھ داخل اتاق فراتر از خیابان منتقل شده بود ، منتقل شدند
"پنجره ، الیوت گفت: "چرا او در یک اتاق انزوا است؟ آیا او بیمار است؟
دمبی گفت: "نھ اکنون" ، جلوی در را متوقف کرده و بھ سمت آنھا می چرخد   ، کھ آشکارا از آن آشفتھ است
آنچھ او باید بھ آنھا بگوید. وی گفت: "ھمین حاال او در آستانھ گرسنگی از مرگ است زیرا این وضعیت را دارد
مدت زمان زیادی است کھ او قادر بھ نگھ داشتن ھر غذایی در معده خود است. اما او نیست
عفونی او تا بسیار مسری بوده است، روشن و خاموش، اما در حال حاضر است. او یک
بیماری منحصر بھ فرد ، یک بیماری دست ساز انسان است کھ در آزمایشگاه ایجاد شده است. او تنھا کسی است کھ
تا کنون زنده مانده است او یک آنتی بادی طبیعی در خون خود دارد کھ بھ او کمک می کند تا در این راه مبارزه کند
ب خود کرد Tamaguchi ویروس خاص ، حتی اگر این یک اشکال مصنوعی است. این ھمان چیزی است کھ دکتر
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او رئیس این نصب است. دکتر تاماگوچی ما را خیلی سخت سوار کرد تا اینکھ انزوا را جدا کنیم
آنتی بادی و فھمید کھ چرا اینقدر در برابر بیماری مؤثر است. البتھ ، وقتی کھ
منظور او بود ، Tamaguchi انجام شد ، دنی ھیچ ارزش علمی دیگری نداشت. از نظر
اصالً فاقد ارزش بود ... مگر بھ طرز خشن تر. تاماگوچی تصمیم گرفت کھ دنی را آزمایش کند
تخریب. تقریباً دو ماه است کھ بدن او را بارھا و بارھا مجدداً در حال ترمیم مجدد می کند
مجدداً ، بھ ویروس اجازه می دھیم او را از بین ببرد ، سعی در کشف چند بار او می تواند آن را لیس دھد
از اینکھ سرانجام او را از بین ببرد. می بینید ، ھیچگونھ مصونیت دائمی نسبت بھ این بیماری وجود ندارد. این است
مانند استرپ گلو یا سرماخوردگی یا مانند سرطان ، زیرا می توانید دوباره آن را دریافت کنید و
از نو . . . اگر شما بھ اندازه کافی خوش شانس ھستید کھ بار اول آن را بزنید. امروز ، دنی فقط آن را زد
ساعت چھاردھم
.تینا وحشت زد
دمبی گفت: "اگرچھ او ھر روز ضعیف تر می شود ، بھ دالیلی برنده می شود
ھر بار ویروس سریعتر اما ھر پیروزی او را ھدر می دھد. این بیماری است کشتن او، حتی اگر
.غیرمستقیم این با کشتن قدرت او را می کشد. در حال حاضر او تمیز و ضد عفونی است
" .فردا آنھا قصد دارند سوزن کثیف دیگری را در او بچسبانند
".الیوت آرام گفت: "خدای من". "خدای من
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گرفتار عصبانیت و عصیان ، تینا در دمبی شروع بھ کار کرد. "من نمی توانم آنچھ را فقط باور دارم
شنیده
".دمبی با گرمی گفت: "خود را بندبند". "شما ھنوز نیمی از آن را نشنیده اید
او از آنھا دور شد ، چرخ را بر روی درب استیل چرخاند و آن سد را چرخاند
.درون
دقایقی پیش ، ھنگامی کھ تینا برای اولین بار از پنجره مشاھده نگاه کرد ، وقتی کھ او بود
کودک وحشتناک نازک را دید ، بھ خودش گفتھ بود کھ گریھ نمی کند. دنی نکرد
باید گریھ او را ببیند. او بھ عشق و توجھ و محافظت نیاز داشت. اشکھای او ممکن است ناراحت شود
بھ او. و قضاوت از ظاھر او ، نگران این بود کھ ھر احساس عاطفی جدی داشتھ باشد
.آشفتگی بھ معنای واقعی کلمھ او را از بین می برد
حاال ، ھنگامی کھ او بھ تختخوابش نزدیک شد ، لب زیر لبش را آنقدر سخت کرد کھ خونش را چشید. او
.کوشید تا اشکھایش را مھار کند ، اما او بھ تمام قدرت اراده خود نیاز داشت تا چشمانش خشک نشود
دنی وقتی دید کھ او در حال نزدیک شدن است ، و علی رغم وحشتناک بودن ، او را ھیجان زده کرد
با شرایط ، او بھ لرزه خود را بھ حالت نشستھ سوار کرد و در ریلھای تختخواب چنگ زد
.یک دست شکننده و لرزان ، مشتاقانھ دست دیگر خود را بھ سمت او امتداد می دھد
او چند قدم آخر را بھ طور قطع متوقف کرد ، ضربان قلبش ، گرفتگی در گلو. او بود
از اینکھ دوباره او را ببیند ، بلکھ با ترس وقتی متوجھ شد چطور احساس غرق شدن شد
.مخفیانھ ھدر رفت او بود
وقتی دستانشان لمس شد ، انگشتان کوچک او محکم پیچیده در اطراف خود پیچید. او با حضور در
.قدرت شدید و ناامید کننده
".با تعجب گفت:" دنی. "دنی ، دنی"
از جایی در اعماق او ، از دور بھ زیر ھمھ درد و ترس و
دنی ناراحت ، لبخندی را برای او یافت. لبخند زیادی نبود. مثل اینکھ
اگر حفظ آن نیاز بھ انرژی بیشتری نسبت بھ باال بردن وزن صد پوند داشتھ باشد. چنین بود
لبخند آزمایشی ، چنین شبح مبھم از ھمھ لبخندھای گرم و گرمی کھ او بھ خاطر آورد ، آن را بھ خاطر آورد
.قلبش را شکست
"مامان"
.تینا بھ سختی می توانست صدای خستھ و ترسناک خود را تشخیص دھد
"مامان"
".او گفت: "خوب است
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.لرزید
".دنی تموم شد ، دنی. االن ھمھ چیز خوب است"
مامان مامان . . ." صورتش اسپاسید و لبخند شجاعش حل شد و زوزه گرفت"
"... نالھ او را فرار کرد. "اوو-ھھ ، مامان
تینا نورد را پایین انداخت و روی لبھ تخت نشست و دنی را با دقت کشید
توی آغوشش او یک عروسک خزدار بود و فقط تکھ ھای ناچیز چاشنی ، شکننده و
موجود مخلوق ، ھیچ چیز مانند پسری مبارک ، پر جنب و جوش و فعال کھ او داشت
.یک بار بوده است در ابتدا او از ترس اینکھ در آغوشش خرد شود از ترس او را در آغوش گرفت
اما او او را بسیار سخت بغل کرد و دوباره او از چقدر توانش شگفت زده شد
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ھنوز از بدن ویرانش احضار شده است. با تکان دادن خشن ، چشمی ، صورت خود را گذاشت
ردن او ، و او اشک ھای پوستھ پوستھ شدن او را بر روی پوست خود احساس کرد. او نتوانست خودش را کنترل کند
دیگر ، بنابراین او اجازه داد کھ اشک ھای خودش بیاید ، رودخانھ ھای اشک ، یک سیل. قرار دادن یکی
با فشار دادن پشت پسر بھ او را فشار داد ، فھمید کھ چقدر تکان دھنده است
.او بود: ھر دنده و مھره چنان برجستھ بود کھ بھ نظر می رسید اسکلتی در دست دارد
 کھ او او را بھ دامان خود کشید ، وی سیمھایی را کھ از الکترودھای موجود در پوستش بھ طرف او بود ، دنبال کرد
دستگاه ھای نظارتی در اطراف تخت ، مانند یک ماریونت متروکھ. چون پاھایش آمد
از زیر پوشش ، لباس بیمارستان آنھا را لغزید و تینا دید کھ فقیر اوست
، اندامھا بیش از حد استخوانی و بدون گوشت بودند تا با اطمینان از او حمایت کنند. گریھ کرد ، او او را گھواره کرد
.او را لگد زد ، بھ او کج شد و بھ او گفت کھ او را دوست دارد
.دنی زنده بود
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استراتژی جک مورگان مبنی بر پرواز بھ جای زمین بیش از آن بود
- موفقیت موفقیت آمیز. اسکندر بھ طور فزاینده ای اطمینان داشت کھ آنھا بھ نصب برسند
او بدون آگاھی بود ، و او می دانست کھ حتی کورت ھنسن ، کھ از پرواز با او متنفر است
.مورگان ، اکنون از ده دقیقھ قبل آرامتر بود
ھلی کوپتر کف دره را در آغوش گرفت و بھ سمت شمال ، ده پا باالتر از یخ مسدود بود
رودخانھ ، ھنوز ھم مجبور شد راه خود را از طریق بارش برف کھ تقریباً آنھا را کور کرده بود ، بپیماید
از بدترین آشفتگی طوفان توسط دیوارھای ماموت سبز ھمیشھ سبز پناه گرفتھ است
کھ کنار رودخانھ است. رودخانھ یخ زده ، تقریباً درخشان ، نقره ای مسیر آسان برای آن بود
دنبال کردن. گھگاه باد ھواپیما را پیدا می کرد و آنرا می زد ، اما ھلی کوپتر می زد
و مانند یک بوکسور خوب بافتیم ، و دیگر بھ نظر نمی رسد کھ مورد رسیدگی قرار گیرند
پانچ حذفی
.چھ مدت؟" اسکندر پرسید"
".مورگان گفت: "ده دقیقھ. شاید پانزده". "مگر اینکھ
"مگر چھ؟"
".مگر اینکھ تیغھ ھا را با یخ بپزد. مگر اینکھ شافت درایو و اتصاالت روتور یخ شوند"
.آیا این احتمال وجود دارد؟" اسکندر پرسید"
مورگان گفت: "مطمئناً چیزی برای فکر کردن است." "و ھمیشھ این امکان وجود دارد
" .من در تاریکی زمین را اشتباه می کنم و ما را بھ سمت یک تپھ سوار می کنم
".الكساندر گفت: "شما نخواھید شد." "شما خیلی خوب ھستید
ن گفت: "خوب ، ھمیشھ این احتمال وجود دارد کھ من بخواھم از آن سر بزنم. این چیزی است کھ آن را حفظ می کند
کسل کننده

• • •

تینا دنی را برای سفر از زندان آماده کرد. یکی یکی ، او حذف شد
ھجده الکترود کھ بھ سر و بدن او ثابت شده بود. ھنگامی کھ او بھ طرز زنجفیلی خاموش شد
نوار چسب ، او نجوا کرد ، و ھنگامی کھ او خام بودن پوست او را دید ، برنده شد
.زیر باند ھیچ تالشی صورت نگرفتھ بود تا او را از فریب خوردن باز دارد
در حالی کھ تینا روی دنی کار می کرد ، الیوت از کارل دامبی سوال کرد. "آنچھ در این مورد ادامھ دارد
" محل؟ تحقیقات نظامی؟
."دمبی گفت: "بلھ
"سالح ھای بیولوژیکی شدید؟"
نوترکیب. در ھر زمان ، ما باید DNA بیولوژیکی و شیمیایی. آزمایش ھای"
" .سی تا چھل پروژه در دست اجرا است
".من فکر کردم کھ آمریکا مدتھا پیش از مسابقھ سالح ھای شیمیایی و بیولوژیکی خارج شد"
دومبی گفت: "برای سابقھ عمومی ، این کار را کردیم." "این باعث می شود سیاستمداران خوب بھ نظر برسند
.واقعیت کار ادامھ می یابد مجبور است این تنھا امکاناتی است کھ در نوع خود داریم
، چینی ھا سھ تا آن را دوست دارند. روس ھا . . آنھا اکنون قرار است دوستان جدید ما باشند
اما آنھا در حال توسعھ سالح ھای باکتری شناسی ، گونھ ھای جدید و ویروسی تر ھستند
ویروس ھا ، زیرا آنھا خراب شده اند ، و این بسیار ارزان تر از سایر سیستم ھای تسلیحاتی است. عراق
یک پروژه جنگ بزرگ بیوشیمیایی و لیبی دارد و خدا می داند چھ کسی دیگری است. افراد زیادی
آنھا در سایر نقاط جھان وجود دارند - آنھا بھ جنگ شیمیایی و بیولوژیکی اعتقاد دارند. آنھا
ھیچ چیز غیراخالقی در مورد آن نبینید. اگر احساس می کردند اشکال جدید فوق العاده ای دارند کھ ما داریم
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نمی دانستم ، چیزی کھ علیھ آن نمی توانیم بھ نوعی تالفی کنیم ، آنھا می توانند از آن استفاده کنند
ما
"الیوت گفت ، "اما اگر مسابقھ ای با چینی ھا یا روس ھا یا عراقی ھا برقرار شود
می تواند موقعیت ھایی مانند ما در اینجا ایجاد کند ، جایی کھ یک کودک بی گناه بھ زمین می خورد
در دستگاه ، پس آیا ما فقط ھیوال نمی شویم؟ آیا ما اجازه ترس خود را نداریم
" دشمن ما را بھ آنھا تبدیل می کند؟ و آیا این فقط راه دیگری برای از دست دادن جنگ نیست؟
دمبي گره زد. ھمینطور کھ صحبت می کرد ، سنبلھ ھای سبیل را صاف می کرد. "ھمین طور است
سؤالی کھ من از زمانی کھ دنی در چرخ دنده گرفتار شد ، با آن کشتی گرفتم. مشکل
این است کھ برخی از افراد پوستھ پوستھ بھ دلیل رازداری و این نوع کار جذب می شوند
زیرا شما واقعاً از طرحی کھ می توانید میلیون ھا نفر را بکشید ، احساس قدرت می کنید
درگیر می شوند. مردانی مثل ھارون زکریا ھستند Tamaguchi مانند megalomaniacs از مردم. بنابراین
جا. آنھا از قدرت خود سوء استفاده می کنند ، وظایفشان را منحرف می کنند. ھیچ راھی برای نمایش آنھا وجود ندارد
جلوتر از زمان. اما اگر فروشگاه را تعطیل کردیم ، اگر ما فقط از این نوع تحقیقات دست کشیدیم
کھ مسئولیت این کار را پیچیده اند می ترسیدیم ، خواھیم بود Tamaguchi زیرا ما از مردانی مانند
آنقدر زمین را بھ دشمنان خود دادیم کھ مدت طوالنی زنده نمانیم. گمان میکنم
" .ما باید یاد بگیریم کھ با بدترھا زندگی کنیم
.تینا یک الکترود را از گردن دنی جدا کرد و نوار را با دقت پوستش را الیھ برداری کرد
.کودک ھنوز بھ او چسبیده بود ، اما چشمان عمیق غرق شده او روی دمبی پرچ شد
تینا گفت: "من بھ فلسفھ یا اخالق جنگ بیولوژیکی عالقھ ای ندارم." "درست
" .اکنون من فقط می خواھم بدانم کھ چگونھ جھنم دنی در این مکان پیچید
دمبی گفت: "برای درک این موضوع ، بیست ماه باید برگردی
پس از آن دانشمند چینی بھ نام لی چن بھ ایاالت متحده ناقص شد و حامل یک
ضبط دیسک از مھمترین و خطرناک ترین چین: سالح بیولوژیکی جدید در
تولید شده است RDNA دھھ آنھا این مواد را "ووھان 400" می نامند زیرا در آزمایشگاھھای
در خارج از شھر ووھان ، و آن چھارصدمین گونھ قابل دوام انسان ساختھ بود
.میکروارگانیسم ھای ایجاد شده در آن مرکز تحقیقاتی
ووھان 400 یک سالح عالی است. فقط موجودات انسانی را تحت تأثیر قرار می دھد"
می تواند آن را حمل کند وگان مانند سیفیلیس ، ووھان 400 نمی تواند در خارج از بدن انسان زنده بماند
بیش از یک دقیقھ ، بھ این معنی کھ نمی تواند بھ طور دائم اشیاء یا کل را آلوده کند
راھی را کھ می تواند آنتراکس و سایر میکروارگانیسم ھای ویروسی قرار دھند قرار می دھد. و وقتی میزبان
منقضی می شود ، ووھان-400 در درون او اندکی بعد ، بھ محض آن ھالک می شود
دمای جسد زیر ھشتاد و شش درجھ فارنھایت پایین می آید. آیا می بینید
" مزیت اینھا؟
تینا خیلی مشغول دنی بود تا بھ آنچھ کارل دامبی گفتھ بود فکر کند اما الیوت
می دانست دانشمند منظور چیست. "اگر من شما را بفھمم ، چینی ھا می توانند از ووھان 400 استفاده کنند
یک شھر یا کشور را پاک کنید ، و دیگر نیازی بھ اجرای آنھا نخواھد بود
قبل از اینکھ وارد شوند و تسخیر شده را در دست بگیرند ، از بین بردن آلودگی و گران قیمت و دشوار است
قلمرو
دمبی گفت: "دقیقاً." "و ووھان 400 مزایای دیگر ، بھ ھمان اندازه مھم نسبت بھ آن دارد
بیشتر عوامل بیولوژیکی برای یک چیز ، شما فقط می توانید یک عامل حامل عفونی فقط چھار نفر شوید
ساعت ھا پس از تماس با ویروس. این یک جوجھ کشی فوق العاده کوتاه است
پس از آلوده شدن ، ھیچ کس بیش از بیست و چھار ساعت زندگی نمی کند. بیشتر آنھا در دوازده می میرند. این است
بدتر از ویروس ابوال در آفریقا - بی نھایت بدتر. میزان قتل ووھان 400 یکی است
صد درصد. قرار نیست کسی زنده بماند. چینی ھا آن را آزمایش کردند کھ خدا می داند چگونھ
بسیاری از زندانیان سیاسی آنھا ھرگز نتوانستند آنتی بادی یا آنتی بیوتیکی پیدا کنند
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در برابر آن مؤثر بود ویروس بھ ساقھ مغز مھاجرت می کند و در آنجا شروع بھ ترشح می کند
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سمی کھ بھ معنای واقعی کلمھ بافت مغز مانند اسید باتری را حل می کند کھ پنیر پنبھ ای از بین می برد. آی تی
.بخشی از مغز را کنترل می کند کھ تمام عملکردھای خودکار بدن را کنترل می کند
" .قربانی بھ راحتی پالس ، اندامھای عملکردی یا ھرگونھ فشار نفس کشیدن را متوقف می کند
".الیوت گفت: "و این بیماری دانی زنده مانده است
".دمبی گفت: "بلھ". "تا آنجا کھ می دانیم ، او تنھا کسی است کھ تا بھ حال داشتھ است
تینا پتو را از رختخواب بیرون آورده بود و آن را بھ نصف تا زده بود تا بتواند دنی را درون آن بپیچاند
، حاال او از وظیفھ پیوند دادن بھ کودک نگاه کرد .Explorer آن را برای سفر بھ
"و او بھ دمبی گفت: "اما چرا اوال بھ این بیماری آلوده شد؟
".دومبی گفت: "این یک تصادف بود
".من قبالً آن را شنیده ام"
-دومبی گفت: "این بار درست است." "پس از نقص لی چن با تمام اطالعات مربوط بھ ووھان
او بھ اینجا آورده شد. ما بالفاصلھ با او کار کردیم و تالش کردیم مھندسی کنیم ، 400
تکثیر دقیق ویروس. با نظم نسبتاً کوتاه این کار را انجام دادیم. سپس ما
" .شروع بھ مطالعھ اشکال کرد و بھ جستجوی دستھ ای روی آن پرداخت کھ چینی ھا از آن غافل بودند
".الیوت گفت: "و کسی بی احتیاط شد
"کسی بی احتیاط و احمق شد. تقریبا سیزده ماه پیش ، دمبی گفت: "بدتر". 
ھنگامی کھ دنی و سایر پسرانش در یک سفر بقا در زمستان بودند ، یکی از آنھا
دانشمندان ما ، یک پسر عجیب و غریب از عوضی بھ نام لری بلینجر ، بھ طور تصادفی آلوده شده اند
" .خودش در حالی کھ یک روز صبح در این آزمایشگاه بھ تنھایی کار می کرد
دست دنی روی كریستینا محكم شد و سرش را نوازش كرد و او را تسكین داد. بھ
"وی گفت ، "دمبی ، شما حراست دارید ، رویھ ھایی کھ باید در مورد چھ زمانی و اگر
"شما آموزش دیده اید کھ از روزی کھ شروع بھ کار می کنید چھ کاری انجام دھید دمبی گفت: "البتھ". 
.اینجا. در صورت آلودگی تصادفی ، شما بالفاصلھ زنگ را تنظیم می کنید
بالفاصلھ. مستقیما. سپس اتاقی را کھ در آن کار می کنید می بندید. اگر یک انزوا مجاور وجود دارد
-اتاق ، شما قرار است بھ آن بروید و درب را پس از خود قفل کنید. ضد عفونی
با سرعت حرکت می کنند تا ھرگونھ خرابکاری را کھ در آزمایشگاه ایجاد کرده اید ، تمیز کنند. و اگر tion خدمھ
 . .شما خود را بھ چیزی کھ قابل درمان است آلوده کرده اید ، تحت درمان قرار خواھید گرفت. اگر قابل درمان نباشد
.تا زمانی کھ بمیرید در انزوا شرکت خواھید کرد. این یکی از دالیلی است کھ میزان پرداخت ما بسیار باالست
" .حقوق وظیفھ خطرناک خطر بخشی از کار است
تینا با تلخی گفت: "جز این کھ لری بولینگر آن را ندیده است." داشت داشت
پیچاندن دنی بھ راحتی در پتو ، زیرا او اجازه نمی دھد او را رھا کند. با
خندھا ، اطمینان خاطرھای زمزمھ شده و بوسھ ھایی کھ روی دستھای ضعیف او کاشتھ شده بود ، سرانجام موفق شد
.او را ترغیب کرد کھ ھر دو بازوی خود را نزدیک بدنش ببندد
".بولینگر چرت زد. او بھ تازگی از ریل خارج شد"
شرمنده شد کھ یکی از ھمکارانش کنترل خود را در این شرایط از دست بدھد
-موقعیت. وقتی صحبت کرد ، دمبی شروع بھ قدم زدن کرد. "بولینگر می دانست کھ ووھان چقدر سریع
ادعا می کند قربانیان آن است ، و او فقط وحشت کرد. بدبختانھ از. ظاھراً او قانع شد 400
خودش می توانست از عفونت فرار کند. خدا می داند ، این دقیقاً ھمان چیزی است کھ او سعی کرد
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برنامھ ریزی نشده بود و بھ اوج می رسید R و R لباس در فضای باز ، و مجموعھ را ترک کرد. او برایانجام دادن. او زنگ خطر را روشن نکرد. از البراتوار بیرون رفت ، بھ ربعش رفت ، لباس پوشید
فکر کند ، بنابراین او Range Rovers از لحظھ ای کھ او نمی تواند بھانھ ای برای خارج کردن یکی از
سعی کرد با پای پیاده فرار کند. او بھ نگھبانان گفت كھ قصد تھیھ کفش برفی برای چند زن دارد
ری است کھ بسیاری از ما در طول زمستان انجام می دھیم. این ورزش خوبی است ، و شما را بھ خود جلب می کند
مدتی از این سوراخ در زمین خارج شد. بھ ھر حال ، بولینگر عالقھ ای نداشت
، ورزش. او برف ھای زیرین را زیر بغل گرفت و از جاده کوھستان پیاده شد
ھمان من فکر می کنم شما وارد شده اید. قبل از اینکھ او در قسمت فوقانی بھ کلبھ نگھبان برسد
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دروازه ، او بھ باالی خط الراس باال رفت ، از تختھ ھای برفی برای محافظت از گارد استفاده کرد ، برگشت
جاده ، و برفی ھا را دور ریخت. سرانجام امنیت آنھا را پیدا کرد. بولینگر بود
، احتماالً در دروازه پایین دو ساعت و نیم بعد از رفتن از درب اینجا
سھ ساعت بعد از آلوده شدن این دقیقاً مربوط بھ زمانی بود کھ یک محقق دیگر
وارد آزمایشگاه خود شد ، فرھنگ ھای ووھان -400 را کھ روی زمین شکستھ است ، دید و راه افتاد
زنگ در ھمین حال ، علی رغم سیم تیغ ، بولینگر از حصار باال رفت. سپس
او راه خود را بھ جاده ای کھ در مرکز تحقیقات حیات وحش خدمت می کند ، انجام داد. او از خارج شروع کرد
جنگل ، بھ سمت مسیر شھرستان ، کھ در حدود پنج مایل از دور برگشت بھ آزمایشگاه ھا ، و
" - بعد از تنھا سھ مایل
".الیوت گفت: "او بھ آقای جابورسکی و پیشاھنگان زد
".تینا گفت: "و تا آن زمان او توانست بیماری را بھ آنھا منتقل كند
.دنی را بھ پتو وصل کنید
دمبی گفت: "بلھ". "او باید پنج یا پنج ساعت و نیم بھ پیشاھنگان رسیده بود
بعد از اینکھ او آلوده شد در آن زمان او فرسوده شد. او بیشتر از بدن خود استفاده می کرد
ذخایر از آزمایشگاه خارج می شوند ، و او نیز در حال شروع بھ احساس برخی از این موارد بود
عالئم اولیھ ووھان 400. سرگیجھ حالت تھوع مالیم. استاد پیشاھنگ پارک کرده بود
مینی بوس اکسپدیشن در حالی کھ تقریباً یک مایل و نیم بھ داخل جنگل رفتھ بود و او و او بودند
دستیار و بچھ ھا قبل از اینکھ با لری روبرو شوند در یک مایل دیگر مسیری طی کرده بودند
بولینگر آنھا فقط قصد داشتند از جاده ، بھ سمت درختان حرکت کنند ، بنابراین می شوند
دور از ھر نشانھ ای از تمدن ھنگامی کھ آنھا برای اولین شب خود در اردوگاه راه اندازی می کردند
بیابان ھنگامی کھ بولینگر فھمید کھ آنھا وسیلھ نقلیھ دارند ، وی سعی کرد آنھا را ترغیب کند
a او را با تمام وجود بھ درون رنو سوار کنید. ھنگامی کھ آنھا تمایلی نداشتند ، او داستانی را در مورد
دوست کھ با یک پا شکستھ در کوھستان رشتھ شده است. جابورسکی اعتقاد نداشت
داستان بولینگر برای یک دقیقھ ، اما او در نھایت پیشنھاد کرد کھ او را بھ مرکز حیات وحش ببرید
جایی کھ می توان یک عملیات نجات سوار شد. این بھ اندازه کافی برای بولینگر خوب نبود و او
ھیستریک شد ھم جابورسکی و ھم دیگر رھبر پیشاھنگی تصمیم گرفتند کھ ممکن است داشتھ باشند
شخصیت خطرناک روی دست آنھا. این زمانی بود کھ تیم امنیتی وارد شدند. بولینگر
سعی کرد از آنھا فرار کند. سپس او سعی کرد اشک یکی از مردان امنیتی را باز کند
" .لباس ھای ضد آلودگی آنھا مجبور شدند او را شلیک کنند
."دنی گفت: "فضانوردان
.ھمھ بھ او خیره شدند
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" .فضانوردان آمدند و ما را بردند" .او در پتو زرد خود روی تخت خوابید و حافظھ باعث لرز او شد
دمبی گفت: "بلھ". "آنھا احتماالً کمی شبیھ بھ فضاسازان خود بودند
لباس ھای ضد آلودگی آنھا ھمھ را بھ اینجا آوردند و آنھا را در انزوا قرار دادند. یک روز
بعداً ھمھ آنھا مردند. . . بھ جز دنی. "دمی آھی کشید." خوب. . . شما بیشتر می دانید
از بقیھ
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HELICOPTER ادامھ یافت تا رودخانھ Fro-zen را در شمال دنبال کنید
.دره پوشیده از برف
منظره زمستانی ارواح ، کمی درخشان ، جورج اسکندر را بھ فکر انداخت
گورستان او بھ گورستانھا وابستگی داشت. او دوست داشت پیاده رویھای طوالنی و فراغت داشتھ باشد
در میان سنگ قبرھا تا زمانی کھ می توانست بھ خاطر بیاورد ، مجذوب او شده بود
مرگ ، با مکانیک و معنی آن ، و او آرزو کرده بود کھ بداند کھ چیست
مانند طرف دیگر - البتھ بدون آرزو اینکھ بخواھد خود را متعھد بھ یک طرفھ کند
سفر بھ آنجا او نمی خواست بمیرد؛ او فقط می خواست بداند. ھربار کھ او
شخصاً کسی را بھ قتل رساند ، او احساس کرد کھ پیوند دیگری بھ جھان برقرار می کند
فراتر از این و او امیدوار بود ، ھنگامی کھ او بھ اندازه کافی از آن ، پیوندھا را ساختھ بود ، کھ او امیدوار بود
از دید دیگری پاداش می گیرد. شاید یک روز او باشد
ایستاده در یک قبرستان ، قبل از سنگ قبر یکی از قربانیان خود ، و شخصی کھ او داشت
کشتھ شدن او را از ھر کجا فرا خواھد گرفت و بھ او اجازه می دھد تا در بعضی از افراد روشنفکر دیده شود
.مد ، دقیقاً آنچھ کھ مرگ بود. و سپس او می دانست
".جک مورگان گفت: "خیلی وقت نیست
اسکندر با نگرانی از طوفان برفی کھ در آن ھلی کوپتر حرکت کرد ، نگاه کرد
مثل یک مرد نابینا کھ با بخار کامل بھ تاریکی بی پایان می چرخد. او اسلحھ را کھ او لمس کرد ، لمس کرد
.او در قفسھ شانھ حمل شد ، و او بھ کریستینا ایوانز فکر کرد
.الكساندر بھ كورت ھنسن گفت: "كشتھ استریكر را در چشم بینداز. ما بھ او برای چیزی احتیاج نداریم
.اما بھ زن آسیب نرسانید. می خواھم از او سؤال کنم. او قصد دارد بھ من بگوید خیانتکار کیست
صد دارد بھ من بگوید چھ کسی بھ او کمک کرد تا وارد آزمایشگاه ھا شود حتی اگر مجبور شدم انگشتانش را بشکنم
" .یکی در یک زمان برای باز کردن او
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در محفظھ انزوا ، وقتی دمبی صحبت خود را تمام کرد ، تینا گفت: "دنی چنین است
" خیلی بد و ناخوشایند. حتی اگر او دیگر این بیماری را نداشتھ باشد ، آیا او خوب خواھد بود؟
دومبی گفت: "من ھم چنین فکر می کنم." او فقط نیاز بھ چاق شدن دارد. او نتوانست چیزی را ادامھ دھد
شکم او بھ دلیل این کھ اخیراً دوباره او را مجدداً مجدداً آزمایش کرده اند ، مانند او
"" . گفتم. اما وقتی او از اینجا خارج شد ، باید سریع وزن خود را افزایش دھد. یک چیز وجود دارد
"تینا در یادداشت نگرانی در صدای دمبی سفت شد. "چھ؟ یک چیز؟
".وی گفت: "از آنجا کھ این مجدداً مجدداً ، مجدداً بر روی لوب جداری مغز ایجاد شده است
"تینا بیمار شد. "نھ
"تا آنجا کھ می توانیم دمبی سریع گفت: "اما ظاھراً این تھدید کننده زندگی نیست." 
مشخص کنید ، این یک تومور نیست. نھ تومور بدخیم و نھ تومور خوش خیم. حداقل اینطور نیست
" .ھر یک از خصوصیات تومور را دارد. این بافت زخم نیست. و لختھ خون نیست
.پس آن چیست؟" الیوت پرسید"
"تحلیل فعلی می گوید دمبی یک دست را بھ موھای ضخیم و مجعد خود فشار داد. 
رشد جدید با ساختار بافت طبیعی مغز سازگار است. کھ نمی سازد
احساس، مفھوم. اما ما داده ھای خود را صد بار بررسی کرده ایم و نمی توانیم اشتباھی پیدا کنیم
می بینیم در دسترس نیست X با این تشخیص جز این غیرممکن است. آنچھ ما در پرتوھای
تجربھ ما بنابراین وقتی او را از اینجا خارج کردید ، او را بھ یک متخصص مغز ببرید. او را ببر
بھ یک دوجین متخصص تا کسی نتواند بھ شما بگوید چھ اشتباھی با او انجام شده است. وجود ندارد
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بھ نظر می رسد کھ در مورد محل زاویھ نگران کننده زندگی است ، اما مطمئناً باید این موارد را حفظ کنید
" .مراقب آن باشید
تینا با چشمان الیوت آشنا شد و او می دانست کھ ھمین فکر ھر دو را پشت سر می گذارد
ذھن آنھا آیا این نقطھ روی مغز دنی می تواند ربطی بھ روانی پسر داشتھ باشد
قدرت؟ آیا تواناییھای روانی نھفتھ او بھ عنوان نتیجھ مستقیمی از سطح زمین بھ وجود آمده است
ویروس ساختھ شده توسط انسان کھ با او بارھا و بارھا آلوده شده بود؟ دیوانھ - اما بھ نظر نمی رسید
بعید بھ نظر می رسد کھ اوال قربانی پروژه پاندورا شود. و
تا آنجا کھ تینا می دید ، تنھا چیزی بود کھ پدیده جدید دنی را توضیح داد
قدرت
ظاھراً می ترسد کھ او افکار خود را ابراز کند و بھ دمبی بی نظیر را باور کند
در حقیقت اوضاع ، الیوت با ساعت مچی خود مشورت کرد و گفت ، "ما باید از آن خارج شویم
".اینجا
دمبی گفت: "وقتی شما را ترک می کنید ، باید پرونده ای را برای پرونده دنی تھیھ کنید. آنھا ھستند
روی میز نزدیک بھ درب بیرونی - جعبھ سیاه پر از دیسک. آنھا کمک خواھند کرد
وقتی با مطبوعات می روید ، از داستان خود پشتیبانی کنید. و بھ خاطر خدا ، آن را بھ ھمھ چلپ چلوپ کنید
روزنامھ ھا بھ ھمان سرعتی کھ می توانید تا زمانی کھ شما تنھا افراد خارج از اینجا ھستید کھ ھستید
" .بدانید چھ اتفاقی افتاده است ، شما افراد مشخص ھستید
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، تینا گفت ، "الیوت ، شما باید دنی را حمل کنید. او نمی تواند راه برود. او برای من خیلی سنگین نیست.الیوت تصدیق كرد: "ما از این امر بھ شدت آگاه ھستیم
" .ھمانطور کھ او فرسوده است ، اما او ھنوز یک بستھ نرم افزاری ناخوشایند است
.الیوت تپانچھ را بھ او داد و شروع بھ سمت تخت کرد
.می توانید اول بھ من لطفی بکنید؟" دمبی پرسید"
"آن چیست؟"
بیایید دکتر زکریا را در اینجا حرکت دھیم و لیوان را از دھانش بیرون بیاوریم. سپس مرا بھ ھم گره بزنید"
و مرا شریک کن ، مرا در اتاق بیرون رھا کن. من قصد دارم آنھا را باور کنم کھ او یکی بود
کھ با شما ھمکاری کرده است در حقیقت ، وقتی داستان خود را بھ مطبوعات می گویید ، می توانستید
" .آن را بھ شکلی شیب کن
تینا سرش را تکان داد ، متعجب شد. "اما بعد از ھمھ چیز شما در مورد این موضوع بھ زکریا گفتید
اداره می شود ، و پس از آنکھ این موضوع را روشن کردید با آن موافق نیستید megalomaniacs مکانی کھ توسط
" ھمھ چیز اینجا ادامھ دارد ، چرا می خواھید بمانید؟
دمبی گفت: "زندگی ھرمیت با من موافق است ، و دستمزد نیز خوب است." "و اگر من نمانم
در اینجا ، اگر پیاده شوم و در یک مرکز تحقیقاتی غیرنظامی شغلی شوم ، فقط یک نفر کمتر خواھد بود
صدای منطقی در این مکان. در اینجا افراد زیادی وجود دارند کھ دارای احساس اجتماعی ھستند
مسئولیت این کار اگر ھمھ آنھا ترک می کردند ، آنھا فقط مکان را بھ سمت مردان تغییر می دادند
.و کسی در اطراف وجود نخواھد داشت تا مسائل را متعادل کند ، Zachariah و Tamaguchi مانند
بھ نظر شما چھ نوع تحقیقاتی می توانند انجام دھند ؟
تینا گفت: "اما وقتی داستان ما در روزنامھ ھا شکستھ شود ،" آنھا احتماالً فقط این مکان را تعطیل می کنند
".پایین
دومبی گفت: "راھی نیست." "از آنجا کھ کار باید انجام شود. توازن قدرت با
، کشورھای توتالیتر مانند چین باید حفظ شود. آنھا ممکن است وانمود کنند کھ ما را بستند
اما آنھا نمی کنند. تاماگوچی و برخی از نزدیکان وی اخراج می شوند. بزرگ خواھد بود
لرزش ، و این خوب خواھد بود. اگر بتوانم بھ آنھا فکر کنم کھ زکریا ھمان کسی بود کھ بود
اسرار را برای شما ریخت ، اگر بتوانم از جایگاه خود در اینجا محافظت کنم ، شاید ارتقاء پیدا کنم و
.تأثیر بیشتری داشتھ باشد. "او لبخند زد." حداقل دستمزد بیشتری می گیرم
یوت گفت: "آه ، درست است." "ما آنچھ را کھ شما می خواھید انجام خواھیم داد. اما باید سریع در مورد آن کار کنیم
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آنھا زکریا را بھ محفظھ ایزولھ منتقل کردند و لیوان را از دھان او بیرون آوردند. او
.در طناب ھای خود تنگ شد و الیوت را نفرین کرد. سپس او تینا و دنی و دمبی را نفرین کرد
وقتی دنی را از اتاق كوچك بیرون آوردند ، آنھا نتوانستند فریاد زكریا را بشنوند
وسایل نقلیھ از طریق درب فلزی ثابت
ھمانطور کھ الیوت آخرین طناب را برای کراوات دومبی استفاده کرد ، این دانشمند گفت: "مرا راضی کنید
کنجکاوی
"درباره چی؟"
"چھ کسی بھ شما گفت پسرت اینجا بود؟ چھ کسی بھ شما اجازه داد تا وارد آزمایشگاه شوید؟"
.تینا چشمک زد. او نمی توانست فکر کند چھ بگوید
"شما نمی خواھید بھ ھرکسی کھ بود فکر کنید. اما فقط بھ من بگویید دمبی گفت: "باشھ ، باشھ." 
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" .دوست دارم فکر کنم پزشک بود ، یکی از خود من بود کھ باالخره کار درست را انجام دادیک چیز. آیا این یکی از افراد امنیتی بود یا اینکھ شخصی در کادر پزشکی بود؟ شناسھ
.تینا بھ الیوت نگاه کرد
.الیوت سرش را تکان داد: نھ
او موافقت كرد كھ شاید عاقالنھ نباشد كھ بھ دیگران اطالع دھیم كھ دنی چھ اختیاراتی داشتھ است
بھ دست آورد جھان او را بھ عنوان یک فرد متقلب قلمداد می کند ، و ھمھ می خواھند در این مورد چنگ بزنند
او ، او را بھ نمایش بگذارید. و مطمئناً ، اگر افراد حاضر در این نصب این ایده را داشتند
توانایی ھای روانی تازه ای کھ دنی داشت ، نتیجھ ای از لکھ ھای جداری ناشی از وی بود
قرار گرفتن در معرض ووھان 400 ، آنھا می خواھند او را آزمایش کنند ، او را لمس کنند و در مورد او تحقیق کنند
نھ ، او بھ کسی نمی گفت آنچھ دنی می تواند انجام دھد. نھ ھنوز. نھ تا او و الیوت
.فھمید کھ این مکاشفھ چھ تاثیری بر زندگی پسر خواھد گذاشت
".الیوت دروغ گفت: "این شخص در کادر پزشکی بود." "این یک دکتر بود کھ بھ ما اجازه داد کھ بھ اینجا برویم
دمبی گفت: "خوب". "من از شنیدن این خبر خوشحالم. ای کاش بھ اندازه کافی روده ھایی برای انجام این کار داشتم
".پیش
.الیوت یک دستمال دستی را در دھان دمبی کار کرد
.تینا درب ھوای بیرونی را باز کرد
"شما بھ سختی چیزی را وزن می کنید ، بچھ. ما باید مستقیماً شما را بھ سمت خود ببریم الیوت دنی را برداشت. 
" .مک دونالد و شما را پر از ھمبرگر و سیب زمینی سرخ کرده و بستھ بندی می کند
.دنی بھ او ضعیف لبخند زد
تینا را نگھ داشت ، تینا راه را بھ داخل سالن ھدایت کرد. در اتاق نزدیک آسانسورھا ، مردم
.ھنوز حرف می زدند و می خندیدند ، اما ھیچ کس از راھرو قدم نمی گذاشت
دنی آسانسور با امنیت باال را باز کرد و باعث شد کھ کابین ھنگامی کھ در آن قرار گرفتید ، بلند شود. خود
آن بود ind پیشانی خزیده بود ، گویی او در حال تمرکز است ، اما این تنھا نشان
.او ارتباطی با حرکت آسانسور داشت
.راھروھا در طبقھ باال متروک بودند
در محوطھ نگھبان ، مسن تر از دو مرد امنیتی ھنوز در او محدود بود و در آغوش می گرفت
.صندلی او آنھا را با خشم و ترس تماشا می کرد
تینا ، الیوت و دنی از ھشتی عبور کردند و قدم زدند بھ شب سرد. برف
.آنھا را شالق زد
بر اثر زوزه باد ، صدای دیگری بھ وجود آمد و تینا بھ چند ثانیھ زمان نیاز داشت
آن را شناسایی کنید
.یک بالگرد
او شب را بھ سمت برف فرو کرد و دید کھ ھلی کوپتر در حال ظھور است
انتھای غربی فالت. چھ دیوانھ ای می تواند ھلیکوپتر را در این ھوا بیرون بکشد؟
"!کاوشگر!" فریاد زد. "عجلھ"
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آنھا بھ اکسپلورر زدند ، جایی کھ تینا دنی را از آغوش الیوت بیرون آورد و او را بھ درون کوبید
.صندلی عقب او بعد از او وارد شد
الیوت پشت فرمان باال رفت و با کلیدھا فریاد زد. موتور نمی چرخد
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.ھلی کوپتر بھ سمت آنھا گشودبالفاصلھ
چھ کسی در ھلیکوپتر است؟" دنی پرسید ، آن را از طریق پنجره کناری خیره شده است"
اکسپلورر
تینا گفت: "من نمی دانم." بچھ ھا خوب نیستند. آنھا مانند ھیوال ھستند
کتاب طنز. آن کسی کھ در خواب بھ من عکس ارسال کرد. آنھا نمی خواھند ما بھ این نتیجھ برسیم
" .شما از این مکان خارج ھستید
.دنی خیره بھ ھلی کوپتر می آمد و خطوطی دوباره در پیشانی او ظاھر شد
.موتور کاوشگر ناگھان چرخید
.خدا را شکر!" الیوت گفت"
.اما خطوط از پیشانی دنی محو نمی شدند
"!تینا فھمید کھ پسرک قرار است چھ کاری انجام دھد و او گفت: "دنی ، صبر کن

• • •

از طریق پنجره حباب ھلی کوپتر ، جورج Explorer تمایل بھ دیدن
".الكساندر گفت: "ما را درست در مقابل آنھا قرار ده ، جك
".مورگان گفت: "انجام خواھد داد
الکساندر بھ ھانسن کھ اسلحھ زیر ماشین داشت ، گفت: "ھمانطور کھ بھ شما گفتم ، استریکر را ھدر دھید
" .فوراً ، اما زن نیست
، ناگھان ھلی کوپتر باال رفت. فقط پانزده یا بیست فوت از سطح پیاده رو بوده است
.اما سرعت آن بھ سرعت چھل ، پنجاه ، شصت پا صعود کرد
"اسکندر گفت: "چھ اتفاقی می افتد؟
مورگان گفت: "چوب". ترس کھ چنین نبود ، لبھ ترس صدای او را تیزتر کرد
"نمی توانید کنترل کنید شنوایی در تمام طول سفر کابوس شبانھ کوھستان. 
" .چیز لعنتی یخ زده است
.ھشتاد ، نود و صد پا کھ صعود کردند ، مستقیم در شب باال رفتند
.سپس موتور قطع شد
.چھ جھنمی؟" مورگان گفت"
.ھانسن فریاد زد
الكساندر تماشا كرد كھ مرگ با عجلھ بھ او سر زد و از كنجكاوي طرف مقابل خبر داشت
.بھ زودی راضی خواھد شد

• • •

.دنی وقتی گفت کھ از فالت ، اطراف زبالھ سوزاننده ھلیکوپتر فرار کردند
".آنھا آدمھای بدی بودند. ھمھ چیز درست است ، مامان. آنھا واقعاً افراد بدی بودند"
.بھ ھر چیزی کھ یک فصل باشد ، تینا خودش را یادآوری کرد. زمان کشتن و زمان بھبودی
او دنی را نزدیک نگھ داشت ، و او بھ چشمان تاریک او خیره شد ، و او نتوانست آسایش یابد
خودش را با آن کلمات از کتاب مقدس. چشمان دنی خیلی درد می کرد
دانش او ھنوز پسر شیرین او بود - با این حال او تغییر یافت. او در مورد
.آینده. او تعجب کرد کھ چھ چیزی در انتظار آنھاست
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بعد از آن

چشم ھای تاریکی یکی از پنج رمانی است کھ من با نام قلم نوشتم "لی
نیکولز ، "کھ من دیگر از آن استفاده نمی کنم. گرچھ این دومین پنجمین بود اما پنجمین و
نھایی در این سریال کھ مجدداً با نام واقعی من در برگردان چاپ می شود. چھار مورد قبلی
خانھ تندر، و کلید ،Shadowfires ،بودند بندگان گرگ و میش
، نیمھ شب. تقاضا از خوانندگان من امکان چاپ مجدد این کتاب ھا را فراھم کرد
و از ھمھ شما بھ خاطر عالقھ شما سپاسگزارم
، خوانده اید The Key to Midnight و The Funhouse ھمانطور کھ می دانید کلمات زیر را در
دوست دارم با آشکار کردن مرگ غم انگیز اسمھای مختلف قلم مورد استفاده ، خودم را سرگرم کنم
اوایل کارم تا حدودی شرم آورم ، باید اعتراف کنم کھ ھمیشھ نبودم
در این امور با شما راستگو بوده است. قبالً بھ شما گفتم كھ لی نیكولس می نوشد
سرپوشیده شد A یک شامپاین بیش از حد یک شب در یک کشتی کروز مسافرتی کارائیب و در
تصادف لنگو من توسط کارتھای ھمدردی و حسابھای شما لمس کردم
خدمات یادبودی کھ برگزار کردید ، اما اکنون کھ کتاب ھای برکلی این پنجمین و را برای شما بھ ارمغان آورده است
آخرین رمان ھای نیکولز ، باید اعتراف کنم کھ برای دروغ گفتن دروغ گفتھ ام تا مجبور نشوم
سرنوشت واقعی و نگران کننده تر نیکولز. یک شب تاریک و زمستان لی نیکولز
توسط فرازمینی ھا ربوده شد ، کھ با استفاده از گشت و گذار در منظومھ شمسی ما ، با آن آشنا شدند
النھ ملکھ بیگانھ ، و مجبور بھ انجام یک عمل جراحی ترسناک است. اگر چھ
سرانجام بھ زمین بازگشت ، نویسنده بیش از حد آسیب دیده بود تا بھ عنوان حرفھ ای ادامھ دھد
.رمان نویس - اما سرانجام بھ عنوان دیکتاتور فعلی عراق ، زندگی جدیدی ایجاد کرد
The Eyes of Darkness یکی از اولین تالشھای من برای نوشتن رمان ژانرھای متقاطع بود
عمل ، تعلیق ، عاشقانھ و لمس ماوراء الطبیعھ. در حالی کھ آن را ندارد
شدت ، عمق شخصیت پردازی ، پیچیدگی موضوع یا سرعت رمان ھای بعدی مانند
نگھبانان و آقای قاتل ، و گرچھ آن را بھ عنوان یک کتاب ترسناک بھ گلوی شما نمی رساند
Intency خوانندگانی کھ آن را تحت عنوان نیکولز در فروشگاه ھای کتاب فروشی استفاده کرده اند ، مانند
نظرات مساعدی درباره آن ابراز کرده اند من فکر می کنم آنھا آن را دوست دارند ، زیرا دستگاه از
و مادر اختصاصی کھ ھر کاری می کند برای یافتن آنچھ اتفاق افتاده است mother فرزند گمشده
.بھ پسر کوچکش - اعتصاب وتر ابتدایی در ھمھ ما است
ھمانطور کھ برای این نسخھ جدید کتاب را مرور کردم ، در برابر اصرار برای تغییر داستان مقاومت کردم
کامالً در رمانی از نوعی کھ امروز می نویسم. من بھ روز فرھنگی و سیاسی کردم
منابع ، چند مورد از ناسازگاریھای سبک تر و غیرمجاز تر را جال داده ، و
کلمات اضافی را در اینجا و آنجا کوتاه کرد. من از تجدید نظر در چشم ھا ، کھ ھنوز ھم باقی مانده لذت بردم
در واقع داستان ساده ای است کھ تا حد زیادی بھ طرح و عجیب فرضیھ متکی است
خواننده را درگیر کنید من امیدوارم کھ شما شد درگیر، و کھ شما مصرف این پنج برخوردار بوده اند
سفر بھ کتاب از طریق حرفھ لی لی نیکولز. اگر ھمیشھ در عراق ھستید ، جراحی می کنید
نویسنده تغییر یافتھ احتماالً خوشحال خواھد شد کھ نسخھ ھای این کتاب ھا را برای شما یا خواستھ امضا کنید
.شما را بھ عنوان کافر محکوم کرده و بھ ھر فاضالب نادرست بھ سلول زندان انداختھ اید
.با خطر خود سؤال کنید
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