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চারনিছর সািা 
েরছের মছ্্য

 “Sophia। Sophia, ওকঠযা।”
	 তযার ভযাই তযাকক স�যাঁচযা সেওয়যা িক্বেও, Sophia গরম কম্বলটযাকক তযার ন্চবকু পর্যন্ত সটকন ন্নকত 
চযাইন্িল আর সি সর স্বপ্নটযা সে�ন্িল তযাকতই আবযার ডুকব সরকত চযাইন্িল। কযারণ এটযা ন্িল শন্নবযার। 
 “Soph। চকলযা। উকঠ পক�যা।”
	 তযার ভযাই তযার কতটযা কযাকি ন্িল তযা জযানযার জন্ Sophia-সক সচযা� �লুকত হয় ন্ন। সি িবিময় 
এটযা করত। 
	 “রযাও, সতযামযার কযাটু্য ন সেক�যা”, Sophia বযান্লকশর মক্্ সেকক বকলন্িল। “ন্গকয় মযাকক ন্বরক্ত ককরযা।”
	 “ন্কন্তু বরি!”
 বরি শব্দটযা Sophia-র মযােযার মক্্ একটযা িইুচ চযাল ুককর ন্েকয়ন্িল। সি একটযা সচযা� �কুল তযার 
ভযাইকয়র মকু� আত্ম-িকন্তযাকের মচুন্ক হযান্ি সে�কত সপকয়ন্িল। 
	 “হ্যাঁ, বরি,” সি বকলন্িল। “বযাইকর তুেযারঝ� হকছে!”
 Sophia আবযার তযার সচযা� বন্ধ ককরন্িল আর গন্�কয় ন্চত হকয় শকুয় পক�ন্িল, ন্কন্তু সচযা� বন্ধ 
অবস্যাকতও সি বঝুকত পযারন্িল সর তযার ঘকরর আকলযাটযা অস্বযাভযান্বক ন্িল। শীতকযাকলর একটযা িযা্যারণ 
শন্নবযার িকযাকলর সেকক এটযা সবন্শ অন্ধকযার আর সবন্শ িযােযা ন্িল। সি সচযা� �কুল উকঠ বকিন্িল। সি রযা 
সে�ন্িল—আর রযা সে�কত পযান্ছেল নযা সিটযাকক ন্বশ্যাি করকত পযারন্িল নযা। সি স্বযাভযান্বক বযান্�গকুলযার িযাে, 
আকশপযাকশর বযান্�গকুলযা, বযা েকূরর সিতু ন্কিুই সে�কত পযান্ছেল নযা। সি সমঘ বযা িরূ্য, এমন ন্ক বনৃ্টি বযা 
কুয়যাশযা ন্কিুই সে�কত পযান্ছেল নযা। সি সচযা� ন্কিুটযা বন্ধ ককর বযান্� আর িযাকের আবিযা আকৃন্ত সে�কত 
পযান্ছেল, ন্কন্তু সবন্শর ভযাগ সি শু্  ুবরিই সে�কত পযান্ছেল। তুেযাকরর সমযাটযা সমযাটযা টুককরযা সভকি রযান্ছেল। 
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	 “তুন্ম মযাকক সেন্�কয়কিযা?” Sophia ন্জজ্যািযা ককরন্িল। 
	 “নযা। মযা এ�যাকন সনই।”
	 “এ�যাকন সনই? Joey, তুন্ম ন্ক বলকিযা, মযা এ�যাকন সনই মযাকন? তুন্ম ওনযাকক উঠিকয়ন্িকল নযান্ক 
ওঠযাও ন্ন?”
	 “নযা,” সি বকলন্িল। “কযারণ উন্ন এ�যাকন সনই।”
	 ক�নও ক�নও Sophia-র মকন হয় সর তযার ভযাই তযাকক পযাগল ককর সেকব। সি তযার গরম 
কম্বলটযা িঁুক� সিকলন্িল, আর িযাকে িযাকেই অনতুযাপ ককরন্িল। Joey এক জযানলযা সেকক অন্ জযানলযায় 
ঘকুর সব�যান্ছেল। ন্বেু্ ৎ-নীল রকের পযাজযামযায় তযাকক ন্বেু্ কতর একটযা সবযাতকলর মত সে�যান্ছেল। 
	 “ও�যাকন বরি। ও�যাকন বরি। আর ও�যাকনও বরি!”
 Sophia তযার ঘর সেকক সবরকনযার িমকয় ভযাবন্িল সর তযার চটি সজযা�যা স�যাঁজযা উন্চত ন্িল। সমকঝটযা 
বরকির মত ঠযান্যা ন্িল। সি ন্বিযানযা সেকক সনকম প্রন্তটযা ্যাপ সিলযার িযাকে িযাকে উপলন্ধি করন্িল সর 
অ্যাপযাট্য কমন্টযা অস্বযাভযান্বক ঠযান্যা ন্িল। 
	 “মযা, Joey-সক বকলযা আমযাকক একযা েযাককত	ন্েকত,” Sophia তযার মযাকয়র সশযাবযার ঘকর ঢুককত 
ঢুককত বলন্িল। 
 Sophia-র মযাকয়র ন্বিযানযাটযা পন্রপযাটি ককর িযাজযাকনযা ন্িল। 
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	 “সতযামযাকক আকগই বকলন্িলযাম,” Joey বকলন্িল।
 Sophia িযাঁকযা রযান্যাঘকরর পযাশ ন্েকয় সহঁকট ন্গকয়ন্িল, আর তযার ভযাই তযার ন্পিকন ন্পিকন 
আিন্িল। সি একটযা গযান গযাইন্িল। সিই গযাকন একটযাই শব্দ ন্িল বরি—“বরি, বরি, বরি, বরি।”
	 বিযার ঘকরর সিযািযায় Sophia তযার সেকক ককয়ক বিকরর ব� একটযা সমকয়কক সে�কত সপকয়ন্িল। 
সি তযাকের পন্রবযাকরর িুটবল কম্বলটযা জন্�কয় বকি ন্িল আর সটন্লন্ভশকন দ্রুত চ্যাকনল পযাল্যান্ছেল। 
 Joey-র বরি গযানটযা সেকম ন্গকয়ন্িল। সি লযান্িকয় আগন্তুক সমকয়টির পযাকশ সিযািযায় উকঠ বকলন্িল 
“ও জযাকন মযা সকযােযায় আকি”।

	 “তুন্ম সক?” Sophia সচযা� রগ�যাকত রগ�যাকত ন্জজ্যািযা ককরন্িল।
	 “আন্ম Olive। হকলর নীকচর তলযায় েযান্ক।” Olive একটু সেকমন্িল, আর Sophia মকন 
করকত সচটিযা করন্িল। Olive! ন্নশ্চয়ই, সি সভকবন্িল। একত অবযাক হওয়যার ন্কিু সনই সর Sophia 
তযার প্রন্তকবশীকক ন্চনকত পযাকর ন্ন। Sophia সশেবযার র�ন Olive-সক সেক�ন্িল, ত�ন তযার চুল 
উজ্জ্বল সগযালযাপী রকের ন্িল নযা।
	 “সতযামযার মযা সতযামযার ঠযাকুমযাকক িযাহযার্ করকত সগকিন। তযাঁর গযান্� বরকি আটকক সগকি। তুন্ম 
চযাইকল ন্বিযানযায় ন্িকর সরকত পযাকরযা। উন্ন বকলন্িকলন সর উন্ন ককয়ক ন্মন্নকটর মক্্ই ন্িকর আিকবন,” 
Olive বকলন্িল।
	 “ওহ, ঠিক আকি,” Sophia বকলন্িল, ন্কন্তু তযারপকর সেকম ন্গকয়ন্িল। “েযাঁ�যাও। উন্ন ককয়ক 
ন্মন্নকটর মক্্ ন্িকর আিকবন? উন্ন ক�ন এটযা বকলন্িকলন?”
 Olive অন্নছেযা িক্বেও কম্বকলর তলযা সেকক তযার হযাতটযা সবর ককরন্িল। তযার কবন্জকত সকযােযাও	 
ককয়ক ডজন সরেিকলকটর মক্্ সি তযার ঘন্�টযা �ুকঁজ সপকয়ন্িল।
	 “প্রযায় এক ঘণ্যা আকগ,” সি বকলন্িল। 
	 ককয়ক ন্মন্নকটর মক্্ ন্িরকবন। ন্কন্তু এক ঘণ্যা আকগ বকলন্িকলন? ন্কিু একটযা ন্মলকি নযা। 
Sophia স�য়যাল করল সর সি আবযার ঘকুমযাকত সরকত পযাকর, আর মযা বযান্� সিরযার পকর ঘমু সেকক উঠকত 
পযাকর, অেবযা সি তযার জকম রযাওয়যা পযাকয় গরম সমযাজযা পকর—আর রেযারে সপযাশযাক পকর, তুেযারঝ� 
একল কী করকত হকব সিই ন্বেকয় তযার— পন্রবযাকরর িঙ্কটকযালীন পন্রকল্পনযাটযা পর্যযাকলযাচনযা করকত পযাকর।

SOPHIA যনি নেোিায় নেছর যাওয়ার নসদ্ান্ত বিয় তাহছে 6 পাতায় যাি।

SOPHIA যনি বপাশার পরার এেং তার পনরোছরর সঙ্কটরােীি 
পনররল্পিাটা পয্কাছোচিা ররার নসদ্ান্ত বিয়, তাহছে 8 পাতায় যাি।
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SOPHIA নেোিায় নেছর যাওয়ার নসদ্ান্ত নিে।

 Sophia তযার সশযাবযার ঘকর ন্িকর রযাওয়যার িময়, Olive সর অনষু্যান সে�ন্িল সিটযা েযান্মকয় 
হওয়যা একটযা জরনু্র িম্প্রচযার শনুকত সপল। সি সরকড্য , তুেযারঝ�, ন্বেু্ ৎ িংকরযাগ নযা েযাকযা, এবং বযান্�র 
ন্ভতকর-এর মত শব্দগকুলযা শনুকত সপকয়ন্িল। সি রতটযা ন্চন্তযা করকত চযাইন্িল, এটযা তযার সচকয় সবন্শ ন্িল। 
সি শু্  ুতযার গরম কম্বকলর তলযায় ন্িকর সরকত চযাইন্িল। 
 Sophia তযার কম্বকলর তলযায় গটুিকয় ন্গকয়ন্িল রতক্ষণ নযা শু্  ুতযার নযাকটযা সবন্রকয় ন্িল। 
েরূবততী সিযাঁ-সিযাঁ শব্দ তযাকক মকন কন্রকয় ন্েন্ছেল সর বযাইকর একটযা তুেযারঝ� চলন্িল, ন্কন্তু তযার মযা 
তযা�যাতযান্� বযান্� ন্িকর আিকবন আর এটযা আবযার একটযা িযা্যারণ শন্নবযার হকয় উঠকব। তযার মযা হয়ত 
প্যানকককও বযানযাকবন।
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পাতা 10-এ “গল্পটা চেছে”-বত এনগছয় যাি।

 Sophia ঘনু্মকয় পক�ন্িল, ন্কন্তু এবযাকরর ঘমুটযা আকগর মত ন্বশ্যামপূণ্য ন্িল নযা। প্রবলকবকগর 
হযাওয়যার ্যাক্যায় জযানলযা কযাপঁযার শব্দটযা তযাকক ন্বরক্ত করন্িল। সি এ�ন আর গরম ও ন্শন্েল অনভুব 
করন্িল নযা। এ�ন তযার শরীর ন্কিুকতই আর গরম হন্ছেল নযা।
 Sophia সচযা� �কুলন্িল। সি সে�ল Joey আবযার তযার ন্েকক তযান্ককয় আকি। এবযাকর সি কযাঁপন্িল 
আর তযাকের ন্ব�যাল Mr. Whiskers-সক হযাকত ্কর ন্িল।
	 “ন্বেু্ ৎ চকল সগকি। আমযাকক গরম ককরযা,” সি বকলন্িল, সি লযান্িকয় তযার পযাকশ কম্বকলর তলযায় ঢুকক 
আিযার িময় তযার গলযার স্বর িযামযান্ কযাঁপন্িল। তযার পযা ে’ুসটযা সরন বরকির চযােকরর মত ঠযান্যা ন্িল। 
	 “আর কযাটু্য ন সে�কব নযা?” Sophia ন্জজ্যািযা ককরন্িল।
	 “সকবল চকল সগন্িল, আর তযারপকর সতযা ন্বেু্ ৎই চকল সগল।”
	 “ভযাল কেযা, Joey-ঠযান্যা পযাকয়র Joey, আমযার মকন হয় আমযাকের এ�ন ওঠযা উন্চত, আর 
আমযাকের িবকচকয় গরম সপযাশযাকগকুলযা পকর ততন্র হওয়যা উন্চত, আর তযারপকর এই ঠযান্যা অবস্যাটযার 
ন্নয়ন্ত্রণ ন্নকজর হযাকত ন্নকত হকব,” Sophia বকলন্িল। “সতযামযার ঘকর ন্গকয় সতযামযার ন্প্রয় গরম 
সপযাশযাকগকুলযা স�যাঁকজযা। সমযাটযা সমযাজযা, গরম প্যান্, লম্বযা-হযাতযার ককয়কটযা জযামযা বযা হুন্ড বযা ে’ুসটযাই, 
অেবযা Mame ন্েেযা আকগর ন্রিিমযাকি সতযামযাকক সর সিযাকয়টযারটযা ন্েকয়ন্িল সিটযা।”
	 “ইি। নযা!”
	 “ইি, হ্যাঁ,” Sophia বকলন্িল। “ওটযা সে�কত ন্বশ্রী হকত পযাকর, ন্কন্তু বযান্জ ্কর বলকত পযান্র সর 
ওটযা গরম। সপযাশযাক পকর ততন্র হওয়যার পকর আমযাকের ন্িদ্যান্ত ন্নকত হকব সর আমযাকের কী করকত হকব।”
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SOPHIA বপাশার পছর ততনর হছয় তাছির পনরোছরর 
সঙ্কটরােীি পনররল্পিা পয্কাছোচিা ররার নসদ্ান্ত নিে।

	 ঠিক ত�নই, Olive রযা সে�ন্িল সিটযাকক েযান্মকয় একটযা জরনু্র িম্প্রচযার শরু ুহল। স্যানীয় 
সটন্লন্ভশকনর একজন আবহযাওয়যা ন্বকশেকজ্র ম�ু পে্যযায় সে�যা সগল, বযাইকর সর বরি ঘরুপযাক �যান্ছেল 
তযাঁর েযাঁত ঠিক সতমনই িযােযা ন্িল। তযাঁর কণ্ঠস্বর অন্যান্ িবিমকয়র মতই মকনযারম সশযানযান্ছেল। 
	 “বযাইকর ন্নন্শ্চতভযাকবই বরি প�কি!” আবহযাওয়যা ন্বকশেজ্ বকলন্িকলন।
	 “আশযা কন্র ওরযা একক অকনক টযাকযা ন্েকছে। উন্ন �বুই স্যাট্য ,” Olive একটযা ন্বদ্রূকপর হযান্ি সহকি 
বলল।

	 “শহকরর	তরি	সেকক পরযামশ্য সেওয়যা হকছে সরন প্রকত্কক সর�যাকন আকিন সি�যাকনই েযাককন, সকযাকনযা 
জযায়গযায় আশ্য় সনন, আর এই গরুতুর তুেযারপযাকতর ঘটনযার িমকয় িমস্ত িতক্য তযা সনন,” আবহযাওয়যা 
ন্বকশেজ্ বকল চকলন্িকলন। “রযাস্তযায় প্রবযাহমযান ও ভযািমযান বরকির সূ্তপ জমযা হকছে। আমরযা ন্বেু্ ৎ চকল 
রযাওয়যার িংবযাে সপকত শরু ু
ককরন্ি।”

	 “এই ্রকনর পন্রন্স্ন্তকত 
সতযামরযা কী ককরযা? আমযার 
মযা িযা্যারণত আমযাকক েু্  
আর ব্যাটযান্র আনকত সেযাকযাকন 
পযাঠযায়,” Olive বকলন্িল।
 Sophia এই ব্যাপযাকর 
এক মহুূত্য  ন্চন্তযা ককরন্িল। সি 
তযার মযাকয়র িকগে এই ্রকনর 
অবস্যার ব্যাপযাকর আকলযাচনযা 
ককরন্িল। তযারযা একিযাকে 
একটযা িঙ্কটকযালীন পন্রকল্পনযাও 
ততন্র ককরন্িল আর একটযা 
িঙ্কটকযালীন িযামগ্ীর ন্কটও 
জক�যা ককরন্িল। অ্যাপযাট্য কমকন্ 
ককয়ক ন্েন টিকক েযাকযার জন্ 
তযাকের রযা রযা প্রকয়যাজন হকত 
পযাকর, সিই ন্জন্নিগকুলযা ন্ককট 
ন্িল। ঘনূ্ণ্যঝ�, তুেযারঝ�, 
ন্বেু্ ৎ নযা েযাকযা—সরটযাই সহযাক 
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পাতা 10-এ “গল্পটা চেছে”-বত এনগছয় যাি।

নযা সকন। তযারযা প্রস্তুত ন্িল। 
	 “ঠিক আকি। আমযার মকন হয় আমযাকের এগকুলযা করযা উন্চত,” Sophia সঘযােণযা ককরন্িল। 
“Joey আর আমযাকক আমযাকের িবকচকয় গরম সপযাশযাক পকর ততন্র হকত হকব। সমযাটযা সমযাজযা, গরম 
প্যান্, গরম জযামযা বযা সিযাকয়টশযাট্য , রযাই সহযাক। রন্ে ন্বেু্ ৎ চকল রযায় আর ঘকর তযাপ নযা েযাকক, তযার 
জন্ আমযাকের প্রস্তুত েযাককত হকব। তযারপকর সতযামযাকের আমযাকক িযাহযার্ করকত হকব আমযাকের প্যান্্রির 
ন্পিকন রযা�যা িঙ্কটকযালীন িযামগ্ীর ন্কটটযা সবর করকত। আমরযা ঠিক েযাকব। Olive, আমযার ন্কিু 
অন্তন্রক্ত সিযাকয়টশযাট্য  আকি সরগকুলযা তুন্ম ্যার ন্নকত পযাকরযা।”
	 আর তযারপকরই ন্বেু্ ৎ চকল সগল। অ্যাপযাট্য কমন্ হঠযাৎ নীরব হকয় ন্গকয়ন্িল। শু্  ুবইকয়র তযাকক 
রযা�যা প্রযাচীন ঘন্�টযার টিকটিক শব্দ শনুকত পযাওয়যা রযান্ছেল আর রযান্যাঘকর সকযােযাও সেকক Joey-র 
ন্ব�যাল Mr. Whiskers-এর ম্যাও ডযাক সশযানযা রযান্ছেল।
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গল্পটা চেছে।

	 অল্প ন্কিু িময় পকর, উপরকু্ত সপযাশযাক পকর এবং ফ্্যাশলযাইট ন্নকয়, Sophia Olive–এর িকগে 
রযান্যাঘকরর ন্ভতকর ঢুককন্িল, আর সি তযার মযাকয়র িকগে একিযাকে সর িঙ্কটকযালীন িযামগ্ীর ন্কট একন্রিত 
ককরন্িল সিটযা �ুকঁজ সপকয়ন্িল। তযারযা এটযা স�যালযার পকর, এটযা Olive-এর মকন সর�যাপযাত ককরন্িল।
	 “এটযায় িন্ত্ই সিই িব ন্কিু আকি রযা আমযাকের প্রকয়যাজন, তযাই নযা?!”
	 “আমযার মযা অপ্রস্তুত েযাককত চযান ন্ন। আমরযা এটযা জক�যা করযার ন্িদ্যান্ত ন্নকয়ন্িলযাম, রযাকত আমরযা প্রযায় 
এক িপ্যাহ বযাইকর নযা সবন্রকয় এই অ্যাপযাট্য কমকন্ েযাককত পযান্র। এ�যাকন একটযা ওয়যাইন্আপ সরন্ডও, ফ্্যাশলযাইট, 
িঙ্কটকযালীন কম্বল, �যাবযার ও জল আকি। এমন ন্ক Mr. Whiskers-এর জন্ও �যাবযার আকি।”

	 “আমযার পন্রবযাকর এই রকম ন্কিু সনই, ” Olive বকলন্িল, সি িঙ্কটকযালীন িযামগ্ীর ন্কটটযা 
সে�কত সে�কত বকলন্িল। “এটযা একটযা ভযাল বনু্দ্। সেক�যা, একত জল আকি, িহকজ ততন্র করযা রযায় এমন 
িব ্রকনর	�যাবযার,�যাবযাক্রর 
অকনকগকুলযা ক্যান, একটযা ক্যান 
ওকপনযার, ব্যাটযান্র আর একটযা 
প্রযােন্মক ন্চন্কৎিযার ন্কট আকি।”

	 এক মহুূকত্যর জন্ ন্বেু্ ৎ 
ন্িকর একি তযারপকরই আবযার 
চকল ন্গকয়ন্িল। Joey লযান্িকয় 
Sophia-র সকযাকল উকঠন্িল আর 
হযাত ন্েকয় শক্ত ককর তযার গলযা 
জন্�কয় ্করন্িল। 
	 “আন্ম মযাকক চযাই!” Joey 
Sophia-ঘযাক�র কযাকি ন্িশন্িশ 
ককর বকলন্িল।
	 “সতযামরযা ন্ক মকন ককরযা সর 
আমযাকের বযাইকর সবন্রকয় মযাকক 
স�যাজঁযা উন্চত?” Sophia 
ন্জজ্যািযা ককরন্িল।

যনি SOPHIA ও OLIVE মাছর ব�াঁজার জি্য োইছর 
যাওয়ার নসদ্ান্ত বিয়, তাহছে 11 পাতায় যাি।

যনি SOPHIA ও OLIVE নসদ্ান্ত বিয় বয মাছর ব�াঁজার জি্য োইছর 
যাওয়া �ুে নেপজ্জির, তাহছে 13 পাতায় যাি।
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	 “এটযা উদ্যারকযারী েকলর মত মকন হকছে,” ওরযা ন্তনজন অ্যাপযাট্য কমকন্ তযালযা 	সেওয়যার িমকয় Joey 
বকলন্িল। “সনন্ভ িীল বযা ঐ ্রকনর ন্কিু একটযার মত।”
	 “তুন্ম এত সবযাকযা,” Sophia এন্লকভটকরর সবযাতযাম টিপকত টিপকত বকলন্িল।
	 “হঁুম, হ্যাকলযা? ও সবযাকযা? ন্বেু্ ৎ িযা�যা এই এন্লকভটরটযা ন্কভযাকব আমযাকের জন্ উপকর উকঠ 
আিকব, Sophia?” Olive সহকি বকলন্িল। ন্িনঁ্�র েরজযা �লুকত �লুকত সি সরযাগ ককরন্িল, 
“আমযাকের ন্িনঁ্� ন্েকয় নযামকত হকব।” 
	 ন্িনঁ্� ন্েকয় নযামযা িহজ নয়। ন্বেু্ ৎ নযা েযাকযার িকল এমযাকজ্য ন্সি লযাইকটর আকলযায় সকযাকনযা রককম 
শু্  ুঅন্ধকযারটযাই েরূ হন্ছেল।
	 “গযা িমিম করকি,” Joey বকলন্িল।
	 “আমযাকের ন্িকর ন্গকয় আকরকটযা ফ্্যাশলযাইট ন্নকয় আিযা উন্চত ন্িল। আন্ম এর িকল সতযামযাকের 
মযাকয়র িযামকন �বু সবন্শ িমি্যায় প�কত চকলন্ি,” Olive বকলন্িল। 
	 “িবন্কিু ঠিক হকয় রযাকব। শু্  ুএকিযাকে েযাককযা আর সচটিযা ককরযা রযাকত আকলযাটযা নযা আটকযায়।”

 Sophia ন্নভ্য কয় পকে সনতৃত্ব 
ন্েন্ছেল। তযারযা মযারি একটযা তলযা 
ন্নকচ সনকমন্িল, আকরযা 11 তলযা 
নযামযা বযান্ক ন্িল, এমন িময় 
Sophia-র প্যাকন্র পযাকয় তযার 
বটুজকুতযা আটকক ন্গকয়ন্িল, আর 
সি ভযারিযাম্ হযান্রকয় তযার হযাঁটু ও 
কবন্জর উপকর ভর ন্েকয় সজযাকর 
পক� ন্গকয়ন্িল। “Sophia!” 
Olive সচঁন্চকয় উকঠন্িল।
 Sophia ব্েযায় ন্চৎকযার 
ককরন্িল, “উি!”
 Olive আর Joey সে�কত 
সপকয়ন্িল সর Sophia সমকঝকত 
বকি পক�ন্িল, আর অন্ হযাতটযা 
ন্েকয় তযার ডযান কবন্জ সঢকক 
সরক�ন্িল।

 “Soph, Soph, তুন্ম 
ন্ক ঠিক আকিযা?” Joey সচঁন্চকয় 
উকঠন্িল।

SOPHIA ও OLIVE মাছর ব�াঁজার জি্য োইছর যাওয়ার নসদ্ান্ত নিে।
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13 পাতায় “SOPHIA ও OLIVE নসদ্ান্ত নিে বয মাছর ব�াঁজার জি্য োইছর 
যাওয়া �ুে নেপজ্জির”-এ যাি।

	 “আন্ম ঠিক হকয় রযাব, Joey। আন্ম কবন্জর উপকর ভর ন্েকয়�বু সজযাকর পক�ন্ি, ন্কন্তু আন্ম ভযাল 
হকয় রযাব। আন্ম বযাককেটবল স�লকত ন্গকয় পক� রযাওয়যার িময় সরমন সলকগন্িল, সিই রকম লযাগকি। ঠিক 
আকি….”

	 “রকেটি হকয়কি। চকলযা ন্িকর রযাই। আমযাকের অ্যাপযাট্য কমন্ সিক� সবকরযাকনযাই উন্চত হয় ন্ন। আমরযা 
সর�যাকন ন্িলযাম সি�যাকন েযাককলই আমরযা সবন্শ ন্নরযাপে েযাকব,” Olive ন্িদ্যান্ত ন্নকয়ন্িল।
	 ওরযা ন্তনজন ন্পিকন ঘকুর আবযার ন্িনঁ্� ন্েকয় উকঠ অ্যাপযাট্য কমকন্ ন্িকর একিন্িল। ওরযা ন্ভতকর ঢুকক 
একিন্িল আর তযারপকর একক অপকরর ন্েকক তযান্ককয় েযাঁন্�কয় ন্িল। তযাকের এ�ন কী করযা উন্চত?
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SOPHIA ও OLIVE নসদ্ান্ত নিে বয মাছর ব�াঁজার জি্য োইছর 
যাওয়া �ুে নেপজ্জির।

	 “আন্ম মযাকক চযাই,” Joey সজযাকর সকঁকে উকঠন্িল।
	 “িব ঠিক আকি, Joey। আন্ম আন্ি। আমযাকের িকগে Olive আকি। আর আমযাকের কযাকি 
িন্ত্কযাকরর েযারণু ন্কিু �যাবযার আকি,” Sophia িঙ্কটকযালীন িযামগ্ীর ন্ককটর কযাকি সপৌঁকি, �যাওয়যার-
জন্-প্রস্তুত নডুকলর একটযা প্যাককট তযাকক সেন্�কয় বকলন্িল। 
	 “ন্চন্তযা ককরযা নযা, সিযাটু” Olive সরযাগ ককরন্িল। “এটযা সকযােযাও নযা ন্গকয়ও একটযা সরযামযাঞ্চকর 
অন্ভরযাকনর মত। এটযা বযান্�কত েযাকযার সরযামযাঞ্চকর অন্ভরযান।”
	 সি সচযা� ঘনু্রকয়ন্িল।
	 “ও ঠিকই বলকি,” Sophia বকলন্িল। “এই ব্যাপযাকর ভযাকবযা। আমরযা রন্ে এই অবস্যায় বযাইকর 
সরতযাম, তযাহকলও বযা কীভযাকব মযাকক �ুকঁজ সপতযাম?”
	 “আমযার মযােযায় একটযা বনু্দ্ আকি, Joey। আন্ম জযান্ন নযা আন্ম সকন আরও আকগ এটযা ভযান্ব 
ন্ন!” Olive বকলন্িল। “আমযার সিল সিযান এ�নও কযাজ করকি। সতযামযার মযাকক সটক্সট সমকিজ পযাঠযাকনযা 
রযাক।” Olive তযার সিযানটযা উপকর তুকল ্করন্িল। 
 Joey জযানলযা সেকক ন্ি্যা চকল একিন্িল আর সঠলযাকঠন্ল	ককর Olive আর Sophia-র মক্্ 
ঢুকক পক�ন্িল। Olive সর কম্বকল ন্নকজকক মকু� সরক�ন্িল, সি তযার অকনকটযাই ে�ল ককর ন্নকয়ন্িল।
	 “আর সতযামরযা ে’ুজন রতক্ষণ ্কর এটযা করকিযা, সিই িমকয় আন্ম আমযাকের স�লযার জন্ একটযা 
সবযাড্য  সগম সবর করন্ি,” Sophia তযার কম্বলটযা Joey-র চযারপযাকশ গুকঁজ ন্েকয় বকলন্িল।
	 “আন্ম টযাইপ ককরন্ি ‘মযা, তুন্ম সকযােযায় আকিযা? িব ন্কিু ঠিক আকি? আমরযা ভযাল আন্ি আর 
সতযামযার জন্ অকপক্ষযা করন্ি। আমযাকের সটক্সট পযাঠিকয় উত্তর েযাও। এটযা Olive-এর সিযান। Joey ও 
Sophia। এটযা ন্ক ভযাল সশযানযাকছে?” Olive ন্জজ্যািযা ককরন্িল।
	 “এটযা পযাঠিকয় েযাও!” Joey বকলন্িল।
 Olive ও Sophia একমত হকয়ন্িল সর Sophia-র মযাকক উত্তর সেওয়যার জন্ ন্কিুটযা িময় 
সেওয়যা উন্চত। উন্ন রন্ে এ�নই উত্তর নযা সেন, তযাহকলও েনু্শ্চন্তযা করযার সকযাকনযা প্রকয়যাজন সনই। তযার 
সিযানটযা তযার পযাকি্যর মক্্ও েযাককত পযাকর। রন্ে হযাওয়যার শব্দ �বু তীরে হয়, তযাহকল ন্তন্ন এটযা শনুকত 
নযাও সপকত পযাকরন। ন্তন্ন েস্তযানযা পকর েযাককতও পযাকরন। Joey-ও একমত হকয়ন্িল, আর Sophia 
তযার ভযাইকক একটু শযান্ত হকত সেক� ন্নকজও স্বন্স্ত সপকয়ন্িল। ন্বেু্ ত	ককয়ক	মহুূকত্য র	জন্	একিন্িল,	
ন্কন্তু	তযারপর	আবযার	চকল	সগল।

	 “এটযা সবযাড্য  সগম স�লযার জন্ এককবযাকর িঠিক িময় বকল মকন হকছে!” Sophia পিন্দগকুলযা 
িন্�কয় ন্েকয় বকলন্িল, রযাকত তযারযা সি�যান সেকক সবকি ন্নকত পযাকর। 
	 ঠিক ত�নই, Olive-এর সিযাকন বীপ শব্দ হকয়ন্িল। তযাকের সটক্সট সমকিকজর উত্তর একিন্িল।
	 “বযান্� সেকক ককয়কটযা ব্লক েকূর আন্ি। িব ঠিক আকি। েস্তযানযা পরযা অবস্যায় টযাইপ করযা মশুন্কল। 
ভযালবযািযা ন্নও, মযা।”
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তারা যনি নিছচ েনেছত যাওয়ার নসদ্ান্ত বিয় তাহছে 15 পাতায় যাি।

তারা যনি বস�াছিই থারার নসদ্ান্ত বিয় তাহছে 16 পাতায় যাি।

 Olive আর Sophia, 
Joey-সক স�লযার জন্ প্রেম 
সগমটযা সবকি ন্নকত ন্েকয়ন্িল—আর 
ন্নন্শ্চতভযাকবই সি সিই সগমটযাই 
সবকি ন্নকয়ন্িল সরটযায় তযার সজতযার 
িম্যাবনযা িবকচকয় সবন্শ ন্িল। তকব 
ককয়ক রযাউন্ পকরই সি উপলন্ধি 
ককরন্িল সর এ�নও ন্কিু একটযা 
িমি্যা আকি।

	 “ককয়কটযা ব্লক আিকত 
কতক্ষণ িময় লযাকগ?” 
সি ন্জজ্যািযা ককরন্িল। 
	 ঠিক ত�নই ন্বেু্ ৎ ন্িকর 
একিন্িল। 
	 “আমযাকের উন্চত ন্নকচ লন্বকত 
ন্গকয় মযাকয়র জন্ অকপক্ষযা করযা,” Joey পরযামশ্য ন্েকয়ন্িল। 
	 “আমযার ্যারণযা আমরযা এটযা করকত পযান্র,” Sophia বকলন্িল।
	 “আমযাকের হয়ত এ�যাকনই েযাকযা উন্চত,” Olive বকলন্িল। “ন্বেু্ ৎ ন্িকর একিকি। অ্যাপযাট্য কমন্ 
�বু শীঘ্রই গরম হকয় রযাকব। আমরযা এ�যাকন ন্নরযাপে।”

From: 

A few blocks 

from home. All 

okay. Hard to 

type in mittens. 

Love, Mom.

Sophia’s Mom

NEW TEXT
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তারা নিছচ েনেছত যাওয়ার নসদ্ান্ত নিে।

 Joey িবযার আকগ সেৌক� েরজযা সেকক সবন্রকয় একিন্িল। সি তযার মযাকক সে�যার জন্ মন্রয়যা ন্িল। 
Olive এতটযা ন্নন্শ্চত ন্িল নযা সর তযারযা িঠিক ন্িদ্যান্ত ন্নকয়ন্িল। অ্যাপযাট্য কমকন্র েরজযার তযালযা 
লযাগযাকত লযাগযাকত Joey আর Sophia-সক Olive বকলন্িল সর তযাকের ে’ুজকনরই উন্চত তযার 
কযািযাকযান্ি েযাকযা। 
	 “আজ েপুকুরর আকগ ঝ�টযা তযার জঘন্তম রকূপ সপৌঁিকব নযা,” Olive বকলন্িল। “আর এ�নও 
েপুকুরর �যাওয়যার িময় হয় ন্ন। আমযাকের এ�নও িতক্য  েযাকযা প্রকয়যাজন।”
	 “সগযালযাপী চুকলর সকযাকনযা মযানকুের পকক্ষ তুন্ম রকেটি েযান্য়ত্বশীল,” Sophia উত্তর ন্েকয়ন্িল।
 Joey বযারবযার এন্লকভটকরর কল সবযাতযামটযা টিপন্িল। 
	 “তুন্ম রত সবন্শ এটযাকক টিপকব, এটযা তত দ্রুত চলকব,” সি বকলন্িল। “এটযা একটযা ন্বজ্যানিম্মত 
তে্।”

	 “ন্নন্শ্চতভযাকবই িঠিক,” 
Sophia বকলন্িল।
	 একটযা সিযাট ঘণ্যা সবকজ 
উকঠন্িল। এন্লকভটরটযা একি 
ন্গকয়ন্িল। ন্কন্তু েরজযাটযা �কুল 
রযাওয়যার িযাকে িযাকেই আবযার ন্বেু্ ৎ 
চকল ন্গকয়ন্িল। এন্লকভটকরর ন্ভতকর 
আকরকটযা ঘণ্যা আকরযা তীরেভযাকব 
সবকজ উকঠন্িল। Joey এন্লকভটকরর 
ন্ভতকর পযা ন্েকত রযাওয়যার িযাকে 
িযাকে Olive তযাকক সটকন ্করন্িল। 
সি তযাকক সটকন সবর ককর একনন্িল।
	 “ওহ! দ্রুত ন্চন্তযা ককরকিযা,” 
Sophia Olive-সক বকলন্িল।
	 “সতযামরযা ে’ুজন একিযা। 
সতযামযাকের অ্যাপযাট্য কমকন্ ন্িকর চকলযা। 
আন্ম জযানতযাম সর আমরযা সর�যাকন 
ন্িলযাম আমযাকের সি�যাকনই েযাকযা 
উন্চত ন্িল।”

16 পাতায় “তারা বস�াছিই থারার নসদ্ান্ত নিে”-এ যাি।
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তারা বস�াছিই থারার নসদ্ান্ত নিে।

	 ওরযা ন্তনজন একটযার পর আকরকটযা সবযাড্য  সগম স�কল চকলন্িল। তযারযা একটযা সচকযাি্য সগম স�লযা শরু ু
করযার িযাকে িযাকে চযান্ব ন্েকয় তযালযা স�যালযার শব্দ শনুকত সপকয়ন্িল, আর Sophia ও Joey’র মযা 
তযাকের ঠযাকুমযার িযাকে েরজযা ন্েকয় সহঁকট প্রকবশ ককরন্িকলন।
	 “সক বযাইকর ন্গকয় বরকি স�লকত চযায়?” ন্তন্ন সহকি ন্জজ্যািযা ককরন্িকলন।
 Joey আর Sophia সেৌক� তযাকের মযাকয়র কযাকি ন্গকয়ন্িল আর তযাঁকক জন্�কয় ্কর আর একটু 
হকল মযাটিকত সিকলই ন্েকয়ন্িল। 
	 “আমযার মকন হয় ওরযা 
আপনযাকক ন্মি করন্িল,” 
Olive বকলন্িল।
	 “সতযামযার এই কেযাটযা বলযার 
কযারণ কী?” ওকের মযা এই 
কেযাটযা বকলই Joey-সক উপকর 
তুকল জন্�কয় ্করন্িকলন। উন্ন 
Sophia–র গযাকল একটযা চুম ু
ন্েকয়ন্িকলন। “Olive, আন্ম 
সতযামযাকক রত ্ন্বযােই ন্েই, 
তযা রকেটি নয়। তুন্ম আজ 
আমযাকের িন্ত্ই েযারণু িযাহযার্ 
ককরকিযা। এই বরিটযা পযাগল 
ককর সেকব!”
 Joey এই ইন্গেতটযা সপকয়ই 
তযার “বরি, বরি, বরি, 
বরি” গযানটযা গযাইকত শরু ু
ককর ন্েকয়ন্িল। িবযাই বযান্�কত 
ন্নরযাপকে েযাকযায় পন্রতৃপ্ হকয়, 
এইবযাকর সি এটযা সজযাকর সজযাকর 
আর আনকন্দর িযাকে গযাইন্িল।
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