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کودکی است، نه بزرگسالی؛ جایی است میان این دو.   جوانی، نه 
کودکی  بین  متناوب  رفتن های  پایین  و  باال  برای  است  جایی 
نباشند،  گر  ا که  بلندشدن هایی  و  افتادن ها  برای  بزرگسالی،  و 
این  جستجوی  جوانی«  »تجربه ی  می ماند.  باقی  ابد  تا  کودکی 
 لحظه های سخت در زندگی آدم هایی از دنیاهای متفاوت است؛ 

روایت لحظه ی ایستادن بر لبه ی بزرگسالی.
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 تاریخ تولد:  11 اوت 1994
را برای ما  کتاب داستان زندگی اش  پیج راول نوزده ساله در این 
که وقتی به دنیا آمد، ظاهرًا فرقی با  کودکی  تعریف می کند. داستان 
کوچک نامرئی در  بقیه ی بچه ها نداشت، جز این که یک ویروس 
کوچک بود، روزهایش مثل همه ی  کرده بود. وقتی  بدنش خانه 
بچه های دیگر می گذشت. تا این که یک روز دوستانش در مدرسه 

از این ویروس باخبر شدند.
نامهربان وجود انسان ها  با نیمه ی  مثبت، داستان آشنا شدن پیج 
انسان های  با  آن  در  که  است  دنیایی  ساختن  برای  تالشش  و 

متفاوت، مهربان تر باشند.

پیج راول
Paige Rawl


