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پس قرارمون این شد:
به شرطی اجازه داری نخوابی

که نتونی به آخر کتاب برسی.
به همین سادگی!

)این یه قراره بین من و تو، قبوله؟(

اما هر بار که 



باید ورق بزنی و یک صفحه بری جلو.

این یه قانونه. هر کاری می کنی بکن، اما



خب، شاید باید واضح تر بگم. با هر بار 

باید کتاب رو ورق بزنی.
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بنابراین تکرار می کنم:
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ای بابا!

بازم که

فکر می کردم دوست داری بیدار بمونی!

حواست هست با هر بار  

داری به همون چیزی که می دونی نزدیک می شی؟!
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یه کم گیج شده م. می خوای بیدار بمونی یا نه؟
بهتره این طوری به ش فکر کنی: برعکسِ

می شه

.
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سعی کن... چی بگم... مثالً                                    به سقف.
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باید کار جالب تری پیشنهاد می کردم.
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به کسی که کنارته.


