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بلند شد  دیبه هم خوردن پنجره از خواب پر یبود الکس با صدا ینصف شب بود همه خواب بودن هوا طوفان
در پنجره را بست و ب سمت تختش  ستین یخبر دید یانداخت وقت رونیبه ب ینگاه هیب سمت پنجره رفت 

پا در اون  یبود و آمدن صدا هرعد و برق اون رو ترسوند یصدا دیرا شن ییپا یرفت تا دوباره بخوابد ناگهان صدا
لنگان لنگان وارد  یپتو رفت ناگهان در باز شد مرد ریگرفت و از ترس ز دهیبود آن را نشن بیاو عج یموقع برا

که در دست داشت ضربه  یتخت او رفت و با چوب یکمک سرداد مرد باال ادیآمد و فر رونیپتو ب ریشد الکس از ز
به همراه آورده بود که ینیبنز یخانه را به لرزه درآورد مرد با بشکه  یها وناو ست غیج یزد صدا به سر او یا

روشن شده را به درون اتاق  فندک رفتیم رونیکه داشت از اتاق ب یکرد و درحال نیتمام اتاق را آغشته به بنز
آمد  رونیخود ب قشده بود از اتا غیو ج ادیفر یقبل متوجه صدا یانداخت و بعد فرار کرد پدربزرگ الکس که کم

وارد اتاق شد و الکس  زدیم رونیاش ب نهیقلبش داشت از س دیو هراسان به سمت اتاق الکس رفت آتش را د
 رونیباالخره توانست خودش و الکس را از آتش ب ادیبا تالش ز دیآتش د انیاش در م یرا با سر و پکال خون

 دم موفق به خاموش کردن آتش شدند دهیسپ زها متوجه آتش شدند و تا قبل ا هیهمسا هیبکشد کم کم بق

اشک از چشمش  یگذشت او به هوش آمد قطره ا یمنتقل کردند چند ساعت مارستانیالکس را به ب  
آنها انداخت با همان  یرو یهایبه سوختگ یرا باال آورد و نگاه فشیو ضع فینح یهاآمد دست  رونیبه ب

از  یقسمتبه صورتش انداخت  یپنجره نگاه ی شهیش یدستها اشکش را پاک کرد وبه سمت پنجره رفت تو
چشمانش را گرفته بود  ینداشت خون جلو یترس یزیاز چ گرید ختینر یاشک گریاو د دیصورتش را سوخته د

و  نهیپر از ک یشده بود به قلب لیقلب پر محبت الکس تبد گریپنجره را شکست حاال د ی شهیو از خشم ش
 . نفرت

به روستا آمدند .  نیبا خبر شدند از شهر برل شیآن روز مادر و پدر الکس که از اتفاق شب پ یفردا 
 یشد و ناالن در گوشه ا ریسراز یچشمش اشک یاز گوشه  محزون شد و دیمادر ، الکس را در آن حال د یوقت

 پسرمون رو به شهر دیبا آن حال زارش به آرتور گفت : با انیماتم گرفت . مار

الکس را  لیوسا انی. در همان روز مار میاون بش دنیشاهد رنج کش میمجبور نباش گهیتا د میبرگردون 
خواهر بزرگ الکس او را در آغوش گرفت و  یلی، ام دندینه رسبه خا یجمع کرد و با هم به شهر برگشتند . وقت

 ییبایز یکه نقاب ها شناختیرا م یبا هم به اتاقش رفتند تا الکس استراحت کند . تام برادر بزرگ الکس شخص
و با شتاب به سمت خانه رفت . بعد از چند  دینقاب را از او خر نیدرنگ نزد اون رفت و بهتر ی. ب کردیدرست م

 وارد شد از پله ها با شتاب باال رفت دیرس قهیدق

صورتت بزن  ینقاب و رو نیکرد و نقاب را به او داد وگفت : ا داریب عایبه اتاق الکس رفت او را سر 
. دو روز بعد . الکس خوشحال شد  ندیصورتتو نب یکه کس یاتاق باش یروز رو تو یهمه  یستیمجبور ن ینجوریا

شد اون خدمتکار  دایاتاق الکس پ یدر آن نامه نوشته شده بود :) مسبب آتش گرفتگ دیاز روستا رس ینامه ا
کار  نیانتقام از خانواده شما دست به چن یو اخراج شده بود و برا هیتنب یدزد لیخانه شما بود که به دل یقبل

صورتش فکر  یرو هیبه سوختگ گری( . از اون روز به بعد الکس دمیداد لیتهو سیزد ما او را به پل یاحمقانه ا
 گذراندیو خوش م کردیم یباز یترش لوس کوچکو هر روز با خواهر  کردینم

 سه ماه بعد 
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 یادیالکس مثل قبل شوق و ذوق ز دیفرا رس کردیبار بود الکس آن را تجربه م نیکه اول یلیسال تحص 
 یشد . تو نطورمیهم دهیم یباهاش دست دوست یکمتر کس دونستیرفتن به مدرسه نداشت چون م یبرا

سخت  طیااون فقط دو تا دوست داشت که همه جا و در هر موقع و در شر  رفتیسمتش نم ادیز یمدرسه کس
 یبود الکس هر روز آنها را به خانه شان م کالسین یگریاز آنها جورج و د یکیهم باهاش دوست بودند اسم 

خوش  یکه بهشون کل گهید یکار ها یو خالصه کل رفتندیم گردش رفتندیپارک م کردندیم یآورد با هم فوتبال باز
 . ماندند یباق گرید کیآنها تا آخر عمرشون دوست  گذشتیم

گرفت  یخارق العاده ا میبود تصم یران لیمسابقات اتومب یشب که الکس در اتاقش مشغول تماشا کی 
بشم . پدرش  یحرفه ا یراننده  ی خوامیکرد و گفت : من م داریشتابان به اتاق پدرش رفت و او را از خواب ب

ماجرا شد و از  یمتوجه  پدرشبرد  ونیزیتلو یبا تعجب بهش نگاه کرد . الکس دستش رو گرفت و او را به جلو
 ینیماش نیمطمئن باش بهتر یتا زمان مناسبش برسه ول یصبر کن دیالکس فرصت خواست و به او گفت : با

. الکس قبول کرد . سرانجام روز تولد  خرمیبرات م یمسابقات برنده بش یو تو یکن نیباهاش تمر یو که بتون
 لیاتومب شگاهیبه نما و آماده شده بود تا به همراه پدرش بود دهیرا پوش شیلباس ها. الکس دیالکس فرا رس

روبرو شد .آرتور گفت : فعال  لیاتومب شگاهیرفتن به نما یالکس برا یآرتور به خانه آمد با اصرار ها یبروند وقت
 ی؟؟ الکس کم هینظرت چ میبر شگاهیو بعد از آن به نما میخوش بگذرون یتا کم میبر یچطوره به شهرباز

 یکار باحال انجام دادند وقت یبودند و کل یرا قبول کرد . آنها تا شب شهرباز یرفتن به شهرباز یشد ول راحتنا
!! آرتور گفت : من  یببر شگاهیو منو به نما یبه قولت عمل کن دیحاال باآمدند الکس گفت :  رونیب یاز شهرباز

 . کردینم ییبه پدرش اعتنا گریشد و د راحتپدرش نا ی. الکس از بدقول میریم گهیروز د یخسته شدم  گهید

 دو روز از روز تولدش گذشت 

به اتاقش رفت و از الکس  دنشیالکس از مدرسه به خانه برگشت و به اتاقش رفت . آرتور بعد از د  
هم  ینگفت و چشمانش را رو یزیبود چ یاز دست پدرش عصبان یلی. الکس که خ دیایب نییخواست تا پا

 نگیبه داخل پارک یقت وکشاند .  نگیرفتن او را به داخل پارک رونیب یگذاشت . عصر شد . مادر الکس به بهانه 
و او را بغل کرد و از او تشکر  دیاز تعجب دهانش باز مانده بود و خوشحال و شاداب به سمت پدرش دو دیرس

کوچولو  لی، اتومب لیاتومب شگاهیآخه نما دادمیسفارش م دیبا یخواستیکه تو م یزیکرد . پدرش به او گفت : چ
 . تو ندارن یاندازه 

برد و از او خواست تا الکس را به  یران لیاتومب انیمرب نیاز بهتر یکیاون روز آرتور الکس را نزد  یفردا 
 . او قبول کرد ردیعنوان کارآموز خود بپذ

 دیبود فرا رس دهیکش یسخت شیکه الکس سالها منتظرش بود و برا یسال گذشت و باالخره روز ۹ 
 ... خود را آغاز کرد یران لیمسابقه اتومب نیروز اول نیالکس در ا

 ییابتدا یدر راندها شد ... الکس کیشروع مسابقه شل ریشد وت لیکالهش را به سر کرد و وارد اتومب 
 ... سه نفر اول قرار دهد و باالخره نینتوانست خود را ب

راند تونست خودش رو هم سطح با نفر اول مسابقه قرار بده  نیمسابقه شروع شد در ا یانیراند پا 
گذشتند و داوران با وجود رقابت تنگاتنگ الکس را برنده  انیگاتنگ هر دو از خط پاسخت بود رقابت تن صیتشخ

. اون روز بعد از مسابقه  دسرش بر  یاول رفت و جام را باال یسکو یجام مسابقه اعالم کردند . الکس رو ی
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خوش  یا روزهاام گذروندیخوشحال بود و تمام روز رو با دوستانش م یلیبود چون خ ذالکسیروز برا تیکوتاهتر
شرکت کرد نه تنها عضو سه نفر اول مسابقه  یران لیهم داشتند او سال بعد که در مسابقات اتومب یانیاو پا

 ... او شد یبد برا ینشد بلکه تجربه ا

 سال بعد کی 

سال شده بود مادرش استرس داشت و  کیبرنده شدن دوباره بعد  یدر روز مسابقه آماده  الکس 
دهد به الکس گفت : مراقب خودت باش  یرخ م یمسابقه اتفاق بد نیکرد در ا ید و گمان مهمش نگران بو

مسابقه  ی ندهتا بر و بکنم میتمام سع دمیباشم . الکس گفت : قول م دنتیکش یدوباره شاهد سخت خوامینم
 شروع مسابقه شد یرفت و آماده  نیباشم . کالهش را سرش کرد و به داخل ماش

 یانیشد الکس در همان راند اول خودش رو به سه نفر اول رساند وتا راند پا کیشروع مسابقه شل ریت 
 ... یانیسه نفر اول حفظ کرد اما در راند پا نیرا در ب تشیموقع

 یقهرمان یسکو یمسابقه نمانده بود الکس که داشت خودش رو رو انیبه خط پا دنیبه رس یزیچ گرید 
از دست الکس خارج شد و  لیبعد کنترل اتومب قهیشد و دو دق لیاتومب ینقص فن یناگهان متوجه  دید یم

 لیرا از اتومب اوو پدرش  دیکش رونیب لیاز اتومب یشد الکس خودش رو به سخت لیمنجر به چپ شدن اتومب
الکس قبل از شروع  فانیاز حر یکیتوسط  لیاتومب یمنفجر شد . نقص فن لیبعد اتومب هیدور کرد و چند ثان
 ... مسابقه انجام شد

منتقل شد دست راستش شکسته بود بعد از مداوا به خانه برگشت مادر الکس  مارستانیالکس به ب 
و  یرا ندارد . الکس عصبان یران لیشرکت در مسابقات اتوب یاجازه  گریبالفاصله با او اتمام حجت کرد که د

 ی... الکس فردا ردیگبکار وحشتناک نیست انتقامش رو از مسبب اگرفت هر طور که ه میناراحت شد و تصم
آنها  نینفر در ب کیکرد اما  ییبودند بازجو لیاتومب یکه قبل از مسابقه مسئول آماده ساز یآن روز از تمام کسان

 پیلیبه نام ف فانشینفر از حر کیکرد و متوجه شد  دایآن شخص را پ یهمکارانش خانه  قیبود و از طر بیغا
مسابقه باشد الکس از تمام  یتا خود برنده  اوردیبه وجود ب لشیدر اتومب رانقص  نیبه او رشوه داده تا ا کاردویر
اما بعد از دو  ردیبتونه خودش انتقام بگ نکهیا دینداد به ام یگزارش سیکه به دست آورده بود به پل ییها جهینت

 شده و به فرانسه رفته است روز متوجه شد که او از آلمان خارج

برخواهد گشت و او هم انتقام  یزمان پیلیکه ف دواربودیشد اما ام نیغمگ اریاتفاق ناگوار بس نیاو از ا 
 ... ردیگیخود را از او م

 لیاز مادرش مسابقات اتومب یمخفگرفت به طور  میتصم افتیبه طور کامل بهبود  نکهیالکس بعد از ا 
که پدرش  چیبه نام ر شیها قیاز رف یکیداشت و از  لیاتومب کیبه  ازیکار ن نیا یانجام دهد برا یابانیخ یران
را به او  لیاتومب چیقرار گذاشتند تا ر همبدهد آنها با  یلیداشت درخواست کرد تا به او اتومب لیاتومب شگاهینما

تصادف  یمتوجه صانحه  یکیو در همان نزد افتیرا ن چیر دیکه الکس به محل قرار مالقات رس یدهد وقت لیتحو
 مارستانیرا به ب چیافتاده بود آمبوالنس آمد و ر نیزم یکه خون آلود رو دیرا د چیرفت ر کترینزد یشد و وقت

را به  چیتلفن پدر ر یو شماره داد ا را به الکس چیآمد خبر مرگ ر رونیاز اتاق عمل ب شکپز  یمنتقل کردند وقت
 . پرستار داد و آنها به پدرش خبر دادند
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کرد و  هیگر چیرفت و تا شب بر سر قبر ر چیر یآن روز به مراسم خاکسپار یالکس به خانه رفت و فردا 
 . دونستیآمده م شیخود را مقصر اتفاق پ

 کند دایپ یتصادف کرده بود سرنخ چیکه با ر لیاتومب یهم نتوانست از راننده  سیپل یاداره  

و انتخاب  یگرفت شغل میجبران آن تصم یبرا خودش رو سرزنش کرد و یلیاتفاق خ نیالکس بعد از ا 
 ... آن را داشت یایرو چیکند که ر

 گرشیدانشکده را به همراه دو دوست د نیا یامتحان ورود یحضور در دانشکده افسر یالکس برا 
دانشکده شدند و الکس حاال خوشحال  نیا یپشت سر گذاشتند و از دانشجوها تیفقو جورج با مو کالسین

 . رو برآورده کنه چیر یایرو تونستیبود که م

 یدوست یاز مسئوالن دانشگاه رابطه  یکیسخت نباشد با پسر  ادیکارشون ز نکهیا یدر دانشگاه برا 
 ... بود یبرقرارکردند اسم اون شخص فِرِد پونس

 آشنا شد یو در همانجا با خواهر فِرِد ، سوزان پونس رساندیتام برادر الکس هر روز او را به دانشکده م  

... 

 یروز که الکس را به دانشکده رساند از او خواست تا با فِرد صحبت کند و مقدمات خواستگار کیتام  
 . کار قبول کرد نیا یاز خواهرش را فراهم کند . الکس با وجود سخت

 شیماجرا را برا یدانشگاه برد تا با او صحبت کند . وقت یاو بعد از اتمام کالس ها فِرد را به غذاخور 
با خواهرم صحبت کنم انتخاب با  دیفکر کردن گفت : من با یا قهیمتعجب شد بعد از چند دق یکرد کم فیتعر
 ... اونه

بگذارد . سه  انیرا با مادر و پدرِ تام در م یتگارآن روز فِرد زنگ زد تا قرار خواس یالکس قبول کرد . فردا 
 زیرفتند . جواب سوزان مثبت بود و آنها دو ماه بعد با هم ازدواج کردند و همه چ یشب بعد آنها به خواستگار

 ... گذشت یو خوش یبه خوب

 .. نگذشته بود انیپا یب یخوش نیاز ا یزیچ 

کارش تمام  نکهیجورج رفت . بعد از ا شیاز دروس پ یکیرفع اشکال در  یترم بود . الکس برا یآخرا 
جورج دور نشده بود که  یاز خانه  یبه سمت خانه شان رفت . چند قدم ادهیکرد و پ یشد با جورج خداحافظ

جورج  یبه سمت خانه  شتاببه لرزه در آمد با  شینگران شد دست و پا دیرا شن یگلوله ا کیشل یناگهان صدا
سست شد توان راه رفتن نداشت خودش را به  شیبدن خون آلود جورج پاها دنیبعد از د دیرس یرفت وقت

کرد گفت : جورج بلند  یبدن جورج پاک م یو خون ها را با لباسش از رو کردیم هیکه گر یجورج رساند در حال
 مسافرت میامتحانا بر شدنبعد از تموم  میقرار نذاشتمگه یشو بلند شو لعنت

سر جورج برگشت . آمبوالنس  یت به داخل خانه رفت و آمبوالنس را خبر کرد و دوباره باالالکس با سرع 
 یاتیعالئم ح دیرسسر جورج یپزشک به باال یمنتقل کردند وقت مارستانیو جورج را به ب دیرس قهیبعد از چند دق

به  دیکش یدادند آه خبرش رو الکسبه  یتمام کرده است وقت گهیکشد و د یکه نفس نم دیاش را چک کرد ود
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تمام وجودش را  یدیشد غم و ناام ریسراز شیسرش گذاشت و اشک ها یرا رو شیداد دست ها هیتک وارید
 فراگرفت در

زدن  یبرا یکه جورج کجاست ؟؟ الکس که حرف دیهمان لحظه مادرِ  جورج به الکس زنگ زد واز او پرس 
 ... دندیرس مارستانیساعت به ب میرو بهشون گفت و آنها بعد ن مارستانینداشت فقط آدرس ب

و شوهرش تنها  ختینر یشکه شد و از شدت آن اشک دیخبر مرگ او را از پرستار شن یمادر جورج وقت 
 ... بود که آن را به خانه ببرد و نیکه توانست انجام بدهد ا یکار

نگفت  یچیوارد خانه شد ه یخانه رساند وقتکه شده بود خودش را به  یشب هرجور ۱۲الکس ساعت  
 یچیه دیوضعشو پرس نیا لیاز او دل انیمار دندید یخون یو اشک آلود وبا لباس سیخ یهمه او را با صورت

قفل کرد لباس  پشتدر را از  یخون یبه داخل اتاقش رفت با همان دست ها ینگفت و فقط به اتاقش رفت وقت
 ... که جورج به او داده بود گذاشت ییها یادگاری یخل کشو رواش را از تن در آورد و دا یخون

از الکس  سیجورج رفتند بعد از مراسم پل یبه مراسم خاکسپار کالسیدو روز بعد الکس به همراه ن 
 ... نبود یاز قاتل کاف یکردن سرنخ دایپ یکرد اما برا فیماجرا رو براشون تعر یکرد اون هم همه  ییبازجو

 خواستیچون در فکر انتقام بود م ختینر یاشک گهیبه خانه برگشت وتمام روز رو در اتاقش ماند د الکس 
 ... شد یداشت کم کم افسرده م یاز کجا شروع کنه وفقط منتظر بود ول دونستینم یکنه ول دایقاتل و پ

 ... گرفت یدانشگاه افسر به برگشت دوباره اون به میکنه تصم یریوضع جلوگ نیاز ا نکهیا یمادرش برا 

مادرش مجبور شد به دانشگاه  یکه داشت اما با اصرارها یبد یروح تیروز با وضع ۱۰الکس بعد از   
 .... اش روبه راه شود یزندگ یبرگردد تا حالت عاد

 ... او شده بود ریگ بانیبد پشت سر هم گر یالکس به همراه راننده اش به دانشگاه رفت اما اتفاق ها 

 ... افتاد نیزم یبه او اصابت کرد رو یلیشد ناگهان از سمت راستش اتومب ادهیپ لیاز اتومب یوقت 

 ... را گروگان گرفت و توانست فرار کند یدختر لیاتومب یراننده  

 یزیبرد . سرش خونر مارستانیکرد و به ب لیالکس را سوار اتومب عایموقع تصادف آنجا بود سر کالسین 
 دندیرس مارستانیکرد باالخره به ب یکه در دسترس داشت پاک م یزیهم مدام آنها را با هر چ کالسیکرد ن یم

 ... آوردند رونیرا از اتاق عمل ب وساعت ا۴تخت گذاشتند و به اتاق عمل منتقل کردند . بعد از  ی.الکس را رو

که به سرش خورده به کما  یپزشک خانواده اش را احضار کرد ... به آنها گفت : الکس بر اثر ضربه ا 
 ... تا پسر شما سالم به خونه برگرده کنمیم مویتمام سع دینگران نباش یراستش هم شکسته ول یرفته و پا

 ... کرد ییبازجو کالسیبه آنجا آمد و از ن سیپل قهیبعد از چند دق 

شدن  داریچون به ب تخینر یاشک یکرد ول فیمادرش تعر یبه خانه برگشت وتمام ماجرا را برا کالسین 
 ... داشت مانیالکس ا یدوباره 
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 نیداد . گزارش به ا لیکرد و به خبرنگاران تهو هیته یگزارش اریبس قاتیبعد از تحق سیروز بعد پل ۴ 
 ی، جورج پونس یلیرا چیقصد اختشاش در کشور را دارند و سه نفر ترور شده توسط آنها )ر یشرح بود : گروه

 انیدانشجو تیامن یبرا یانوپس تا اطالع ث نیبودند . و از ا یدانشکده افسر یو الکس کاسبر ( دانشجو
 . باشد یم لیتعط یدانشکده افسر

 روز بعد ۱۵ 

 . رفت مارستانیاو به ب دنید یخواهر الکس برا یلیام 

 . کرد یو او را نگاه م ستادیاتاق الکس ا یپشت پنجره  

 ... خورد یه دست الکس افتاد ، انگشتش تکان مناگهان چشمش ب 

 ... به پرستارها اطالع داد عیسر 

 ... آمد الکس به هوش 

 ... آمدند مارستانیمالقات الکس به ب یهمه برا 

 ... مرخص شد مارستانیدو روز بعد الکس از ب 

 ... پدرش به روستا فرستاد یشود او را به خانه  نیتضم شتریپسرش ب تیامن نکهیا یبرا انیمار 

 یگرفت به شهر برگردد وقت میبه حالت اولش بازگشت وتصمماه کامال خوب شد و ۵الکس بعد از   
 سیپل یتوسط آن گروه کشته شده بودند ول یادیز یماه دانشجو ها ۵ نیبرگشت اوضاع آروم شده بود اما در ا

 ... نفر از آنها نشد ۴ یریرساند اما موفق به دستگ عملشان یکرده بود وبه سزا ریباالخره آنها را دستگ

قرار مالقات بذارند . الکس سوار موتورش شد  کالسیگرفت با ن میروز بعد از بازگشتش تصم کیالکس  
کردند و باالخره از  یرا با هم خوشگذران یرستوران رفتند چند ساعت کیرفت وبا هم به  کالسیو به دنبال ن

 ... کند دهتا الکس موتورش را آما ستادیا ابانیکنار خ کالسیو ن آمدند رونیرستوران ب

آمد و او به سمت  یم کالسیشد که به سمت ن لیاتومب کیالکس ناگهان متوجه حرکات مشکوک  
 کالسیمواظب الکس و ن انهیکه مخف سیشد پل کالسیبه ن لیرفت و او را هل داد و مانع برخورد اتومب کالسین

 کالسیهمراه ن بهمشکوک رفت الکس  لیرا روشن کرد و به دنبال اتومب ریصحمه آژ نیبود به محض مشاهده ا
ها را گمراه کرده و فرار کردند و به  سیپل نیرفت قاتل لیبه دنبال اتومب ونبریو از راه م یبا موتورش به طور مخف

 پنهان شدند گاهشانیمخف یکیه بودند نزدهم که آنها را دنبال کرد کالسیپناهگاهشان رفتند والکس و ن

الکس را  کالسیقاتل ها را به آنها دادند و ناگهان ن گاهیتماس گرفتند و آدرس مخف سیآنها تا با پل  
اش را  یسر اون گذاشته الکس گوش یاز قاتل ها اسلحه رو یکی دیبرگشت تا او را نگاه کند د یصدا زد وقت

بعد از گروگان گرفتن آنها به  نیرا گروگان گرفتند و قاتل کالسیآنها الکس و ن را باال برد شیانداخت و دست ها
آنها اسلحه  سیرئ لیوسا یگرفتند که فرار کنند بعد از جمع آور میخبردار شده باشد تصم سیپل نکهیاحتمال ا

 یبا ترفند دیو الکس که فرصت را مناسب د دیسر رس سیآنها را بکشد و ناگهان پل یاش را درآورد تا هر دو
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 یصدا دنیبه محض شن سیگرفت پل هین گرفت و او را کشت و اسلحه را روبه بقیقاتل سیاسلحه را از دست رئ
 ... کردند ریشد و همه را دستگ گاهیوارد مخف کیشل

کردند  فیتعر شانیخانواده ها یبه خانه برگشتند و تمام ماجرا را برا کالسیساعت الکس و ن ۱بعد از  
 .... دندیراحت خواب الیبا خو تا صبح 

 ... کارلو ازدواج کرد پیبا پزشک الکس اسن یلیاتفاق ام نیماه بعد از ا ۱ 

 ... گرفتند دوباره به دانشکده برگردند میتصم کالسیالکس و ن 

 سال بعد ۶ 

 .. مبارزه با مواد مخدر مشغول به کار شد یالکس بعد از تمام شدن درسش در اداره  

 .... کرد و در همان روزها بود که عاشق او شد یکار م چاردیر ایبه نام جول ینظر دختر ریداره زاو در ا 

 ... آنها سه ماه بعد با هم ازدواج کردند 

 ... به فرانسه رفتند شهیهم یازدواج کردند و برا کالسیخواهر کوچک تر الکس با ن یماه بعد لوس۲ 

 ... الکس بودند ریگ بانیگر شهیبد هم یاما روز ها 

پرونده قاچاق مواد مخدر شدند در همان روزها بود که  یمشغول کار کردن رو ایماه بعد الکس و جول ۱ 
 ... پرونده تنها بگذارد نیمتوجه شد باردار است و مجبور شد الکس را در حل ا ایجول

 ماه بعد ۸ 

ارد کند و توانست چند نفر از افراد آنها و انیبه قاچاقچ یادیز یماه موفق شد ضربه ها ۸ نیالکس در ا 
تا  ندازدیزندان ب یها لهیاز آنها را پشت م یادیگروه و تعداد ز نیا سیکند اما هنوز نتوانسته بود رئ ریرا دستگ

 ... نکهیا

 ..... گذاشتند امیلیآمد فرزند او پسر بود واسمش را و ایروز ها فرزند الکس به دن نیدر هم 

 روز بعد ۱ 

مشغول خواباندن  ای. الکس هنوز از سر کار برنگشته بود .جول شدیم کیغروب بود هوا داشت کم کم تار 
نفر  ۲به سمت در رفت در مقابل چشمانش  دیباز شدن در به گوشش رس یدر اتاقش بود ناگهان صدا امیلیو

 یرا د

از آن دو  یکیزدن کرد  ادیه فرشروع ب ایزده بودند تا شناخته نشوند جول شانیآنها نقاب به چهره ها 
 ستادیسر او ا یکرد . او به سمت اتاق بچه رفت باال یکرد و دستش را زخم کیشل ایبه سمت جول یمرد گلوله ا

نشست . آن دو  امیلیمقابل تخت و ربه داخل اتاق آمد شکه شد و د ایکه خواب بود کشت جول یو او را در حال
 ... الکس فرار کردند یمرد نقابشان را در آوردند و از خانه 
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 یقطره ها دنیبه محض باز کردن در و د یساعت بعد الکس به خانه آمد خنده کنان وارد شد ول مین 
ر از با نیکه ا دیخون را د یرفت دوباره قطره ها امیلیداد و با شتاب به سمت اتاق و انیپا شیخون به خنده ها

 دیاو را ند ستادیا امیلیسر تخت و یاشک در چشمانش جمع شد باال دیچک یم نیزم یپسرش به رو یروتخت
. که فرزندش را در آغوش  دیو ناالن د انیآرام به سمت اتاق خودشان رفت همسرش را گر یبار با قدم ها نیا

، در فکر انتقام بود . در  دیاز چشمش چک یاشک ینشست . قطره  نیاتاق به زم ی. الکس جلوگرفته است 
 ... کرد یبود نگاه م اشتهکه در چراغ کار گذ یمخف نیحال به دورب نیهم

خبر  امیلیکس از موضوع کشته شدن و چیخانه شان خاک کردند و ه یرا در باغچه  امیلیو ایاو و جول 
 ... آمده است ایکردند که او مرده به دن یدار نشد و همه فکر م

 ... و دور از چشم همه دنبال قاتل پسرش بگردد انهیالکس از کارش استعفا داد ا بتواند مخف 

آن شخص مکان چند  لهیکرد و به وس داینفر از آن دو را پ کیخانه اش  یمخف نیدورب ی لهیبه وس  
انجام داد .  کسالیل قتل ها را در طو نیکشت همه ا انهیکرد وهمه آنها را مخف دایرا پ انیاز قاچاقچ گرینفر د

کرد و به سراغ او  دایپ انیاز قاچاقچ یکی لهیاو را هم به وس یرا هنوز نکشته بود و جا امیلیو یاما او قاتل اصل
 . رفت

 یرا برا یران لیکه باعث شد که الکس مسابقات اتومب یبود همان کس کاردویر پیلیآن شخص ف 
 .. کنار بگذارد شهیهم

آمده اش در بغلش بود در  ایبچه تازه به دن کهیرا زد همسرش در حال پیلیف یزنگ خانه  یالکس وقت 
 ... را باز کرد

را کرد . همسرش او را صدا زد و او به دم در آمد . الکس اسلحه اش را  پیلیف دنیالکس در خواست د 
 ۱۷او در  یو هم بخاطر ناکام ردیکند تا هم بخاطر بچه اش از او انتقام بگ کیشل پیلیدرآورد و خواست به ف

اش به او رحم کند . اما الکس  چهاز او خواهش کرد تا بخاطر ب پیلی. ف یران لیاش در مسابقات اتومب یسالگ
پشت  ایرا برداشت تا به آن پاسخ دهد ، جول لشیتلفنش زنگ خورد . او موبا نکهیتا ا ردیخواست انتقام بگ یم

 ... دیایخوشحال کننده به او بدهد و از او خواست تا به خانه ب یخبر خواستیخط بود و م

 یبر نجایاز ا دیتا فردا صبح با نکهیو ا یفرصت دار هیگفت : فقط  پیلیالکس تلفن را قطع کرد و به ف 

تا  یدر ضمن بدون اگه فرار کن کشمیو بعد خودت رو م کشمیوگرنه بچه و همسرت رو جلو چشمات م 
 ... ذارمیزنده ات نم ارمیب رتیابد هرجا که گ

همسرش به او خبر باردار شدن دوباره اش  دیرس یحرف به خانه برگشت وقت نیالکس بعد از گفتن ا 
 تا صبح خوابش نبرد یخوشحال بود که از خوشحال نقدریرا در آن لحظه به او داده بودند ا ایرا داد انگار تمام دن

... 

است آنها فرار کرده بودند و دوباره  یآنجا خال دیرفت و د پیلیف یه آن روز الکس به سراغ خان یفردا 
 ... ردیالکس نتوانسته بود انتقام خود را از او بگ
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آنجا را ترک  شتریب تیآمدن بچه و داشتن امن ایبه دن یاو به خانه برگشت . از همسرش خواست تا برا 
 ... کردندیم یو خواهرش آنجا زندگ کالسیدوستش ن نیکنند و به فرانسه بروند چون بهتر

 ماه بعد ۸ 

پسر و اسم آنها را ) اوا ( و  کیدختر و  کیآمدند آنها دو قلو بودند  ایالکس در فرانسه به دن یبچه ها 
 ... ( گذاشتند امیلی)و

 سال بعد ۷ 

ز برگشت هرگز به گرفت دوباره به آلمان برگردد اما او پس ا میتصم دیالکس که اوضاع را کامال آروم د 
 ... کرد یمشغول نشد چون احساس خطر م شیکار قبل

آغاز  سیپل کیشد آنها کارشان را با کشتن  دایدوباره سرو کله شان پ انیچند ماه گذشت و قاچاقچ 
 ... قتل نگذشته بود که نیاز ا یزیکردند و چ

جشن تولد الکس خود را آماده کرد  یبچه ها را خواباند و برا ایعصر بود جول کیتولد الکس بود . نزد 
 یزود به خانه آمده از پله ها باال رفت . دم در مرد نقدریتعجب کرد که چرا الکس ا دیدر را شن یصدا ایجول

به  ریافتاد ت نییاز پله ها پا ایجول شد دهیگلوله شن کیشل یناگهان صدا دیدو نییاز پله ها پا دیناشناس را د
ساعت  میاز آنجا فرار کرد . الکس ن ای. آن مرد بعد از کشته شدن جول دیسرش اصابت کرده بود و مرگش فرا رس

که  دیرا د یزیرفت .ناگهان در مقابل چشمانش چ نییبعد از سر کار آمد به سمت پله ها رفت از پله ها پا
. اشک  زدینم گرینبضش گذاشت د یش را رورفت او را صدا زد دست ایسر جول یاال. ب دیترس یاز آن م شهیهم

. با عجله به سمت اتاق بچه ها رفت  دیلرز یم شیدر چشمانش جمع شده بود نگران و مضطرب بود دست ها
 . پدرش برد و دوباره به خانه برگشت یو آنها را هر طور که بود بغل کرد و به خانه 

زنگ  سیبه آمبوالنس و پل دیآ یاز دستش بر نم یکار گرید دید یکرد وقت هیرفت و آرام گر ایجول شیپ 
کرد و از الکس سوال  یهم صحنه قتل را بررس سیرا برد و پل ایجول یبعد آمبوالنس آمد و جنازه  قهیدق ۱۰زد . 

 . دانست به آنها گفت یو او هر چه م دیدر مورد قتل همسرش پرس ییها

ناشناس با الکس تماس گرفت . او پاسخ داد بعد از  یشماره  کیها  سیبعد از رفتن پل قهیدودق 
اش و کم کردن شر الکس  یآوارگ یتالف یاست که برا کاردویر پیلیشخص متوجه شد او همان ف یصدا دنیشن

 ... کار را کرده است نیاز سر خود ا

و به  دیکوب نیتلفن خود را به زم تیبود که از شدت عصبان یماجرا آنقدر عصبان دنیالکس بعد از شن 
 یرا شست و بعد از آن به خانه  نیزم یرو یآورد وبا آنها خون ها یسمت آشپزخانه رفت و سطل آب و کهنه ا

 نحالیبرگزار شد اما با ا ایلجو یکرد دو روز بعد مراسم خاکسپار فیهمه ماجرا را تعر یپدرش برگشت و برا
 ببرند او فقط به آنها گفت که مادرشان به سفر رفته است ییموضوع بو نیاز ا شیالکس نگذاشت که بچه ها

. 

 یم بیاو را تعق یالکس در حال رفتن به سر کار بود که متوجه شد که کس نگذشته بود . یچند روز 
 یگریدانست که هر موقع د یاو م یاز دست او فرار کند ول یا قهیکند الکس توانست بعد از گذشتن چند دق

 یبه خانه  یسراغ برادرش تام رفت تا با او صحبت کند وقت لیدل نیبه هم ندیایسراغ او بممکن است آنها به 



 

 
11 

تا با او صخبت کند الکس به  ندیبش ششیپ یا قهیمبل نشست و از او خواست تا چند دق یرو دیبرادرش رس
 ؟؟ یرینم یا گهید یچرا به جا یدونی. تام گفت : تو که م ندیایسراغ منم م یاونا به زود دونمیاو گفت : من م

 ستین یشدن چکدومشونیراه ها فکر کردم اما ه یمن خودم به همه  دونستمیخودم نم یگیم یعنی - 
سراغم  شونیکیامروز  نیمن چقدر آب خوردم هم فهمنیاگه آب هم بخورم اونا م یبکنم حت یاما من هر کار

از دست اونا  خونوادمو یهمه  نطوریبکنم تا از دست اونا خالص بشم و هم تونمیکه م یاومده بود و تنها راه
 یو تنهاشون نذار یباش امیلیکه مواظب اوا و و نهیخواسته ازت دارم ا ی. پس فقط  رمیکه بم نهیخالص کنم ا

 ؟؟؟ یدیقول م

 . اشکش رو پاک کرد قبول کرد نکهیتام بعد از ا 

 گریاما بعد از اون د ندیایز اون هر لحظه منتظر بود تا قاتال سراغش بتام رفت و بعد ا یالکس از خانه  
 نکهیالکس هم نشد تا ا کینزد یاز قاتل ها حت کی چیه

 دو ماه بعد  

اوا از او خواست تا با آنها  کرد،یمدرسه م یمدرسه شان راه سیالکس داشت بچه ها را به همراه سرو 
راه بود که به سمت  یشود الکس قبول کرد و سوار شد وسط ها سوار اتوبوس شوند تا با دوستانش آشنا

اتوبوس  یتو راداف یشد و کنترل اتوبوس از دست راننده خارج شد و اتوبوس چپ شد همه  کیاتوبوس شل
آمد نگاه  یم یصندل ریشد که از ز ییصدا یبه هوش آمد و متوجه  یا هیشدند الکس بعد از چند ثان هوشیب

 یشد الکس که چاره ا یمنفجر م قهیکمتر از دو دقکار گذاشته شده که تا یصندل ریدر ز یکه بمب دیکرد و د
 دست دو ت یرا رو ودداده ب شیرا که مادرش به او و بچه ه یینداشت ساعت ها

را بغل کرد و  شیکه در اتوبوس بود گذاشت و بچه ها یدست مرد یو ساعت خود را رو گرید یبچه  
که درون اتوبوس بودند کشته شدند . روز بعد از  یبعد اتوبوس منفجر شد و تمام افراد هقیدق کیفرار کرد . و 

رفتند  یقانون یجنازه ها تماس گرفتند آنها همان روز به پزشک هییشناسا یالکس برا یبا خانواده  یقانون یپزشک
را شناخت .  شیو نوه ها پسر یساعت ها جنازه  ی، جنازه ها کامال سوخته شده بود ند اما مادر الکس از رو

جور کرد و آنها دو  یجعل یاو شناسنامه ها یبرا شیبود پسر عمو شیپسر عمو یکه الکس خانه  یاما در حال
 یکه عمو یمیقد یبه انگلستان سفر کردند و به خانه  شیپسر عمو همراهبه  یجعل یروز بعد با شناسنامه ها

که الکس و فرزندانش هنوز زنده  دینفهم چکسیو ه کنندیبود رفتند تا در آنجا زندگ دهیدر آنجا خر یالکس زمان
 . کردند یزندگ گرید کیرا با آرامش در کنار  یهستند و آنها چند سال

 . سال گذشت ۷  

 نیو کار سفر کردند و در هم یزندگ یبه همراه خانواده اش از آلمان به انگلستان برا کاردویر پیلیف 
 ... کردندیهم فرار م سیز دست پلحال ا

 ...مشغول به کار شده بود کردیم یکه الکس زندگ ییجا کینزد قایاو دق 
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کرد الکس  یتعجب کرد چون فکر م یلیخ دیدر حال رفتن به خانه اش د ابانیروز الکس را در خ کیاو  
متوجه شد که او خودِ  الکس  شتریب قاتیاز سر راهش برداشته شده اند با تحق شهیهم یو خانواده اش برا

 ... گرفت که او را بکشد میاست تصم

 .تا الکس را بکشد دیدو روز گذشت او زمان را مناسب د 

در را  یظهر بود . ناگهان صدا یظهر بود الکس در خانه مشغول درست کردن غذا قهیدق ۱۲:۱۵ساعت  
و چاقو از دستش رها  دیترس دیرا شن پیلیدانه فکلفت و مر  یصدا یهستند وقت شیگمان کرد که بچه ها دیشن

بود را شناخت به او  نشکه در مقابل چشما یرا نگاه کرد شخص شیافتاد و برگشت و روبرو نیزم یشد و رو
 یخوام تا برا یم یا قهیفرصت کوتاه دو دق یفقط  یزنده موندن ندارم ول یبرا یفرصت گهیکه د دونمیگفت : م

الکس به او داده بود  یکه زمان یبخاطر فرصت پیلی. ف سمیبنو دوننیبدونن و نم دیو که با ییزهایچ میبچه ها
 یرو دانستندیم شانیاز زندگ شیبچه ها دیاجازه را داد . الکس خودکارش را برداشت و هر چه که با نیبه او ا

بدهد او  امیلین را به اوا و وکرد یزندگ یخواست که فقط او را بکشد و اجازه  پیلیکاغذ نوشت و بعد از آن از ف
دهد که  رتفنگ را فشا یماشه  پیلینمانده بود تا ف یزیمرگ اعالم کرد چ یقبول کرد و الکس هم خود را آماده 

 ازشان خواست تا بروند و دیآنها را د پیلیف یوارد خانه شدند وقت امیلیدر باز شد و اوا و و

. اشک در چشمان اوا جمع شد و جلوتر  نندیو مرگ پدرشان را با چشمانشان بب ستندیالکس با کینزد 
 ریتحق نیا توانستیکه بگذارد پدرش زنده بماند . الکس نم کردیو به او التماس م ستادیا پیلیف یرفت و جلو

 یخوایاگه م یو التماس کن یبزن نوزا نیمثل ا یپست یآدما یجلو خوامیها را تحمل کند و به اوا گفت : هرگز نم
نشه  ریو التماس نکن تا تحق رهیبذار بم یتونیکار و بکن و اگر نم نیا یتونیاگه خودت م یو نجات بد یجون کس

را در آورد و آن را به چشم راست اوا  شیکه الکس زده بود چاقو یشد و بابت غرامت حرف یعصبان پیلی. ف
ها رو تحمل  ریتحق نیا تونستینم گهیالکس که د دینالیم از درد چشم به خود وافتاد  نییاو از پله ها پا دیکش

 یهم ماشه  پیلیرفت ... ف پیلیبرداشت و به سمت ف نیزم یافتاد از رو نیبه زمرا که از دستش ییکنه چاقو
اوا  یجلو نیزم یبه سمت الکس پرتاب کرد گلوله به سر او او اصابت کرد و بعد رو یو گلوله ا دیتفنگ را کش

گلدون را از  پیلیرفت تا اورا بزند . ف پیلیگلدون را برداشت و به سمت ف تیاز شدت عصبان امیلیافتاد و
 یرا که در دست ب ییاز دست دادن نداشت چاقو یبرا یزیانداخت ... اوا که چ نیدستش گرفت و او را به زم

 گهیبار د کینکن  یو سع نرویما برو ب یرفت و به او گفت : از خونه  پیلیجان پدرش بود برداشت و به طرف ف
 یچشما یو تو رو جلو کنمیم داتیروز پ کی دمیقول م یاز من بترس دیبزرگ شدم با ی. وقت یبش کیبه ما نزد

سر  یباال پیلیکه کارش را تمام کرده بود از آنجا رفت . اوا بعد از رفتن ف پیلی. ف کشمیخونوادت م  
اش برگزار  یروز بعد مراسم خاکسپار کیکرد . الکس کشته شد و  یزار هیپدرش رفت و چشمانش را بست و گر

 . شد

گرفت آنها را به  میدانست تصم یآنها نم یبرا یامن مناسب و یآنجا را جا گریالکس که د یِ پسر عمو 
سفر کردند و  سیبود ساکن کند . آنها به پار دهیدر آنجا خر یکه الکس زمان یمیقد یفرانسه ببرد تا در خانه 

 ... کردند یرا در آنجا سپر یچند سال

آشنا به گوشش  یبود . خبر ونیزیتلو قیاز طر یالملل نیاخبار ب یسه سال گذشت . اوا در حال تماشا 
کرده بودند بعد از سالها  جادیمشکل ا یآلمان یها سیپل یکه سالها برا یانیخورد . در اخبار گفته شد که قاچاقچ
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 دنیبه فرار شدند . اوا بعد از شن موفقاز آنها  یشدند اما چند نفر ریدستگ یانگلستان یها سیتالش توسط پل
کند و  دایباشد تا بتواند او را پ کاردویر پیلیکه فرار کرده اند ف یاز آن چند نفر یکیبود که  دواریخبر ام نیا

 . ردیبگانتقام خود را از او

آن را پشت سر گذاشتند و  یامتحان ورود یانشکده افسررفتن به د یو اوا برا امیلیسالها گذشت . و 
وارد  یو سخنران دیبازد یجمهور فرانسه برا سیدر آن دانشکده شدند چند روز بعد رئ لیمشغول به تحص

 اسم دنیاز شن بعد امیلیجمهور حاضر شدند . و سیرئ یدانشجوها در سخنران یشد . همه  یدانشکده افسر

 پدر است . ِ یمیدوست قد کالسیمرد همون عمو ن نیجمهور او را شناخت و به اوا گفت : ا سیرئ 
اونا هرگز  میریانتقام بگ می. اما اوا قبول نکرد و گفت : اگر بخوا میکن یو خودمونو بهش معرف میبر ششیبهتره پ

قبول کرد . در همان  امیلی. و میدیم بربهشون خ میکه انتقاممونو گرفت نیپس بعد از ا میکار و بکن نیا ذارنینم
 عیبانک بود . اوا سر سیرئ کاردویر پیلیاو را شناخت . او ف دیآشنا را د یروز اوا به بانک رفت در بانک چهره ا

آمد و به خانه  رونیاز بانک ب عیاو را نشناسد و سر پیلیچشم زخم خورده اش انداخت تا ف یخود را رو یموها
ابتدا بانک او را از  کاردویانتقام گرفتن از ر یگرفتند برا میآنها تصم فیتعر امیلیو یرا برا ماجرا یرفت و همه 

بانک را درون  یبه بانک حمله کردند و تمام پولها گرشانیکنند . آنها دو روز بعد به همراه دو دوست د یپول خال
 یسوار لیکه از پدرشان در اتومب ییشدند و با ترفند ها لیو از بانک خارج شدند و سوار اتومب ختندیر فیک

 ... از خود به جا نگذاشتند یسرنخ چیها فرار کردند و ه سیآموخته بودند از دست پل

 ... دو روز از آن اتفاق گذشت 

را بکشند اما به جز پسرش  پیلیکردند و به داخل خانه رفتند تا ف دایرا پ پیلیف یخانه  امیلیاوا و و 
 ... انداخته و او را بکشند ریرا گ پیلیاو ف ی لهیاو را گروگان گرفتند تا به وس ددنیرا در خانه ند یکس

 یآدرس نیپسرت زنده بمونه به ا یخوایتماس گرفت و به او گفت : اگه م پیلیدر همان شب اوا با ف  
نداره که بعد کشتن پسرت به  یتی.و برام اهم رهیمیتو کارت باشه پسرت م یاگه کلک ایب فرستمیکه برات م

 یحاضر شد وقت رارساعت بعد به همراه همسرش در محل ق ۱قبول کرد و  پیلیکشته بشم . ف سیدست پل
گفت :  پیلیسر پسرش قرار داد و به ف یکرد و او را به درخت بست و اسلحه اش را رو ریاوا او را دستگ دیرس
نداشت همه  یکه چاره ا پیلی. ف کشمشیعتراف کن وگرنه ما یرو که انجام داد یپسرش هر جرم و خالف یجلو

 . از آنجا فرار کردند پیلیشد . آنها بعد از کشتن ف تهو اوا کش امیلیرا اعتراف کرد و بعد به دست و زیچ

رفتند .  سیپل یبودند برداشتند و به اداره  دهیرا که از بانک دزد ییو اوا پولها امیلیدو روز گذشت . و 
 . که انجام داده بودند اعتراف کردند یدادند و به هر کار خالف لیپولها را تحو

 ۱۵به  یریاز بانک و قتل عمد و گروگانگ یدزد لیبه دل امیلیماه بعد دادگاه آنها برگزار شد . اوا و و ۱  
ر رفت و تمام ماجرا جمهو سیرئ شیالکس پِ یفرستاده شدند . پسر عموسال حبس محکوم شدند و به زندان

و اوا از زندان آزاد شوند .  امیلیو و ردیبگ تیرضا کاردویکرد تا از خانواده ر یکرد و او هم سع فیتعر شانیرا برا
نشدند تا  تیبه رضا یپرداخت کرد اما آنها راض زیآنها را ن هید یصحبت کرد و حت کاردویاو بارها با خانواده ر

دو روز  یاومد ایتو به دن یرفت و به او گفت : وقت نویپسرش د شیکنان پ هیگر کاردویروز همسر ر کی نکهیا
بغلم  ی. تو تو رهیما اومد پدرت بچشو کشته بود اونم اومده بود انتقام بگ یبعد از اون الکس به دم در خونه 

خورده عوض شده بود و بعد  هیاون نظرش  میبکن مونویمن به همراه تو بهش التماس کردم که بذاره زندگ یبود
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صبحش به ما اجازه  اکه قطع کرد تا فرد نیتلفنش زنگ خورد بهش جواب داد همسرش پشت خط بود بعد از ا
خبر باردار شدنشو به  خواستهیهمسرش اون شب م میو بعدها متوجه شد میو ما هم رفت میداد از اونجا بر

ماجرا  دنیبعد از شن نوی. د یپدرت رو از دست داده بود شیوقت پ یلیالکس بگه اگه اون دو تا بچه نبودن تو خ
 .بدهند تیخبر دادند که حاضرند رضا کالسیآن روز به ن یقرار گرفت و فردا ریتحت تاث

و اوا از زندان آزاد  امیلیخود را اعالم کردند سه سال بعد و تیرفتند و کتباً رضا سیپل یآنها به اداره   
مادربزرگ و پدربزرگشان رفتند و  شیبه آلمان پ کالسیو همسرش ن یو چکش لوسک یشدند و به همراه عمه 

بازگشت آنها جشن گرفتند  یشدند و برا وشحالو اوا خ امیلیو دنیخبر زنده بودن خود را به آنها دادند . آنها از د
سال با هم ازدواج کردند  کیکرد و آنها بعد از  یبزرگش از اوا خواستگار یِ ، پسرِ عمه  مونیو در همان موقع سا

 یدوست خواهرش که اسمش ماندا بود ازدواج کرد و آنها بعد از سالها نیبا بهتر امیلی. و همزمان با آنها و
 . کنند یزندگ شیباالخره توانستند در آسا یترنج و سخ اریبس

 


