
 

 

 

 



ه بهت میرسه فرار کن بدو دار کیت:  

مخفی گاه برسونیم بدو :باید خودمونو به جنی  

بدو وسایل رو بردار بریم سوار کشتی شیم برگردیم و این خراب کاری رو درست کنیمکیت:  

سال بعد میاوردی اینجا 100:نباید این موجود رو از سال جنی  

باید برگردیم به اون زمان و این موجود رو با خودم نیارمفکر نمیکردم اینطوری شه حاال کیت:  

ایناهاش این همون کشتیه سوار شوکیت:  

:اون چیه ؟گردابه !جنی  

این همون گردابیه که منتظرش بودیم حاال باید صبر کنیم تا بهمون برسه بعد بریم توشکیت:  

: من میترسم اگه نتونیم برگردونیمش چیجنی  

یکنیمنگران نباش پیداش مکیت:  

:داره میرسهجنی  

ارهههه اومدیم توش حاال باید بریمکیت:  

: وای میشه من نیامجنی  

بچه بازی در نیارعهکیت:  

 خب االن من میرم کشتی رو به سمت پایین هدایت کنم 

: منم باهات میامجنی  

بیاکیت:  

: اون نور سیاه رو میبینیجنی  

اره خودشه باید بریم همونجاکیت:  

و چرا انقدر تند میری:یکم اروم تر بر جنی  

دست من نیست یه چیزی داره میکشمون پایینکیت:  

: وای نکنه ...جنی  

 فکر کنم همونه!

اره وارد تونل زمان شدیم داره همه چی درست پیش میرهکیت:  

ه چه زمانی بره:بدو از روی دستگاه نتظیم کن که بجنی  

سه شنبه سال بعد 100االن.خب کیت:  

 داره کار میکنه

تا اتفاقی نیوفتاده اونو بگردون:بدو جنی  



چرا اینجا شکلیهکی:  

:حتما نتیجه کار جناب عالیهجنی  

چه اتفاقی داره میوفتهکیت:  

زمان داره بسته میشه تونل: چرا جنی  

عه نه نه نههههههههکیت:  

: چیکار کنیم حاال .بهت گفتم نیایم گفتیم چیزی نمیشهجنی  

داما این غیر ممکنه نباید اینجوری میشکیت:  

کیلومتر اونور تر نشون میده 2:دستگاه داره تونل زمان رو جنی  

 وایییییییی چرا اینجوری شد

چرا انقد به هم ریخته اینجا مگه جنگه کیت:  

:ببین این موجود با دنیا چیکار کردهجنی  

 باید زودتر به برسیم و برش گردونیم

چقدر مونده تا برسیم؟کیت:  

راههمتر حرکت کردیم اول  200:تازه جنی  

وایی من دیگه نمیتونم راه بیام.خیلی گرمه نمیتونم تحمل کنم.کیت:  

: تقصیر خودته از اول نباید این کار رو میکردی.جنی  

 فلش بک :

خب طبق سرنخ ها و اطالعاتی که داریم این گرداب توی این منطقه هست که ما رو به نوتل زمان کیت:

 میرسونه .باید بریم اینجا

بریم :چرا حتما بایدجنی  

بریم چیز های جدید کشف کنیمکیت:  

: آهجنی  

خب وسایل رو جمع کن بریمکیت:  



:برداشتم همه رو جنی  

سوار شوکیت:  

:اون چیهجنی  

ار تنظیم کنم. خب داریم میریم.سال بعد .بذ 100ابه. میخوام بریم همون گردکیت:  

فته ؟:وای چه اتفاقی داره میجنی  

میدونمکیت:  

ن چیکار کنیم:یعنی چی نمیدونم االجنی  

صبر کن کیت:  

:ولی چقدر هیجان انگیزه هاجنی  

اره. نگاه کن این االن زمانه که داره با سرعت از کنارمون رد میشهکیت:  

:وای فکر میکنم دارم خواب میبینمجنی  

منمکیت:  

:وای چه جالبه جنی  

سال بعد  100اینجا رو چه پیشرفته میشه کیت:  

: دلم میخواد همین جا بمونمجنی  

منم  کیت:  

اون موجود عجیب رو تاحاال ندیدمشکیت:  

: دست نزن دیگ برگردیمجنی  

باشه ولی اینم باخودم میارم کیت:  

فتهن ما میدونیم چه اتفاقی ممکنه بی: نه نکجنی  

 کیت:نترس چیزی نمیشه



ماه بعد از برگشتن: 3  

: بهت گفتم اونو نیارجنی  

من نمیدونستم قراره همه چی رو بهم بریزه رو دنیا رو خراب کنه که  کیت:  

:گفته بودم ممکنه خطرناک باشه گوش نکردیجنی  

سال بعد 100باید بر گردونمش به  کیت:  

 جنی:چی؟

باید بر گردونیمش همین االن! کیت:  

ن االن ؟!جنی: همی  

 کیت:اره تنها راه همینه

 پایان فلش بک:

یم بعد ادامه بدیمیکم استراحت کن کیت:  

عه نمیتونیم صبر کنیم یکم تحمل کن:االن نابودمون میکنه جنی  

  کیت:وای

: اسمون داره تیره میشه جنی  

داره حالت گرباد و رعد و برق پیدا میکنه  کیت:  

:بدبختی پشت بدبختی همشم تقصیر این تونل زمان و تو هست جنی  

دادنمون باشاالن دنبال مقصری چرا به فکر نجات  کیت:  

:اونجا به خونس بیا بریم توشجنی  

 کیت:چرا کسی نیست؟

: مثل اینکه همه مردم از اینجا رفتن جنی  

 کیت:کجا



:گلم علم پیشرفت کرده تو این دوره یا رفتم به سیاره دیگه یا یه چیز دیگه که ما ازش خبر نداریمجنی  

هعی کیت:  

از کاراچرا تموم نمیشه که بریم بیرون کلی عقب موندیم   

 جنی:داره تموم میشه دیگه میتونیم بریم خطرناک نیست

این چه صداییه؟ کیت:  

:اون موجود اومده اینجاجنی  

وای نه بدبخت شدیم کیت:  

: بدو باید بریم بیرون بدووووجنی  

چقد مونده تا برسیم کیت:  

متر بدو داره میاد دنبالمون 900:جنی  

باهامون بیاد چی؟دارم میبینمش نزدیک شدیم اگه  کیت:  

:نباید بیاد االن دنبالمونه باید از نوتل دورش کنیم بعد که گممون کرد برگردیم.جنی  

چی ؟! نه من دیگه نمیتونم خسته شدم وایییییی کیت:  

:مجبوریم چون اونوقت باهامون برمیگرده .اونجا رو میبینی تو برو اونجا منم اینور میرم باهم جنی

ن کرد برمیگردیم همینجادرارتباطیم هر وقت گممو  

  نه جدا نشیم خطرناکه کیت:

:نگران نباش کاری که گفتم بکن جنی:  

 کیت: امیدوارم موفق بشیم

جنی:منم 

 جنی:کیت کجایی؟

 کیت:گمش کردم



.جنی:خوبه حاال برگرد جای قبلی منم دارم میام  

 کیت:باشه

 

 

 

 


