
ما یک نفر 

۱. آگوست 

خواهرها پایان تابستان  همه 

موجود عجیبی مثل ما  دو قلوهای به هم چسبیده ی نادر  شیر خریدن ما

پیکاسو آماده سازی  درمان 

تی پی حرف می زند  آزمایش های همیشگی  آنفوالنزا 

هنوز لرز دارم  نگرانی  از تخت بیرون می آیم 

۳. اکتبر 

پیروزی 

۲. سپتامبر 

تقریبا  حقیقت همان چیزی است که اتفاق 

می افتد 

یونیفورم 

زشت یعنی چه؟  نصیحت درگون  مامان 

مدرسه ی هورن بیکن  در میان گرگ ها  چشم ها 

در کالس  شاید بیشتر  کالس هنر 

زمان استراحت  زبان فرانسه کافه تریا 

کجا؟  لمس دعوت نامه 

غسل تعمید  زیبایی ویران شده ی کلیسا  قهوه و سیگار 

شاید  صبر می کنیم دالیل دیگر 

کسی تذکر نمی دهد خودخواه حمام 

اولین پاییز  وقتی به هوش می آیم  در جستجوی درگون 

واقعیت  در کالس ریاضیات  چطور؟ 

بخشی کوچک از او  ناعادالنه  تغییر 

دسر بدترین چیز  غم انگیز 

دوباره  برای خودم  خون 

آنچه ممکن است  جذاب  آموزش رانندگی 

قطار  تلفن هیچکاک 

آمادگی برای طوفان  در تاریکی  ضربان تند 

نمایی از فراز هوبوکن  سیب های طوفان زده  کلوچه 

خوشگل  توضیحات یاسمین  عذرخواهی جان 

تنبیه  به سوی آسمان  خارج از صحنه 

ظریف 

بعد از بدمینتون  دوباره با هم 

معمولی  کتاب  رژیم 

سهم ما  استخوانی  به دنبال یک سیم نازک 

آن طور که برای بقیه است  ساق پای کلفت  هنگام جدایی 

پیغام ها  خارج از زمین بازی  به هر حال ممنونم 

در اتاق جان  خب ضرری هم ندارد  حسادت 

انتظار  هر چیزی به جز  برادرهای بانکر 
 Bunker

جور کردن کلمات  ساحل  کمی نفس تنگی 

سن کاترین

۵. اواسط نوامبر 

کارولین هنلی  مقدمه  همکاران 

به طرف روسیه با عشق  کارولین راضی نیست  بابا 

پشت در اتاق خواب  جلسه ی خانوادگی  می رود 

نیت خیر  پل  خنده 

هیلتون ها  محبوبیت  دوربین همیشه  حاضر 

کارت پستال 

۷.دسامبر 

خوش آمدید  چیزهایی که به دکتر مورفی می گویم  سریع تر 

فهرست کارهای قبل از مرگ آسان  بدبختی 

کنار کشیدن  جایگزین  فیلم 

تمرینی در کار نیست  واضح است  تلفن 

مامان چه بخواهد چه نخواهد سفر جاده ای  توقف برای غذا

طویله  در تخت  به سوی فانوس دریایی 

شنا کردن  دیگر پیغام نفرست  شماره چهار 

هندوانه  عجیب  برنامه ریزی 

قول  شب گذشته  بازگشت 

کریسمس  پوست جدید  جان 

۹. ۲۱ ژانویه  

روز جدا شدن 

۱۱. فوریه 

پیشرفت  آنورکسیک  دوران نقاهت 

۴. اوایل نوامبر 

غافلگیری تماشایش می کنم  خوردن به جای هر دو 

مهم تر  کف بینی  هدیه ای که مادرهایمان به ما دادند 

اعتقادات در مورد دوران بارداری  صبح  کاری که بابا می کند 

گیج  آواکادوی خوشبخت  یارکشی 

زندگی ابدی یا مردن با هم  و هنوز  تقسیم شده 

گران  مازاد  معامله 

ساعت دو صبح  بریدن  کمک ها 

تعطیلی موقت  غریبه ها  پول راحت 

عذرخواهی  باالخره  اطمینان مضاعف 

۶. اواخر نوامبر 

برف  سقوط  بیمارستان 

در تاریکی  آزمایش  مالقات کننده 

نجابت  من  نتایج رایگان 

فیل در تاریکی  قلبی که برای دو نفر می زند  یک انگل 

۸. ژانویه 

از دست دادن زمان  جمع کردن  عروسک ها 

صدا به گوش جهانیان رسیده  تقاضای دکتر دریک  قدرت مشاهده 

علم مکانیک  مرگ  آزمایشی 

رویاپردازی  صعود  ممنوعیت خوردن و نوشیدن 

گونه ی انسان خیلی تحمل واقعیت ندارد  وضعیت اضطراری  قبل از خواب 

تمام شب 

۱۰. ۲۹ ژانویه 

سرم را می گردانم که تی پی را ببینم  مریض بمان

غرق شدن  تی پی دیگر نیست  تی پی 

درد می کشم  قلب او  درمان 

صداهایی که  می شنوم 

۱۲.مارچ 

صحبت  قصه ی من 

شوخی 




