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My secret team 

Can you keep a secret? 

I had to for a long, long time. My family were all Boxton Town fans, but I supported a different team 

– Boxton Rovers. 

It was very hard being different. I had to be very good at pretending when both teams played each 

other. I couldn’t cheer when my team scored. 

I had to go the bathroom and celebrate there. I couldn’t be sad when the other team scored. 

I could only have my team’s posters on my bedroom wall when I was alone. 

If someone came to my room, I had to be quick to change how it looked. 

I had to have a secret wardrobe too. I hid my favourite team’s clothes behind the other team’s. 

Birthdays were terrible too. I always got football gifts for the wrong team. But then my life changed. 

A billionaire bought both clubs in my town and made one big team – Boxton United. 

Now I can relax and enjoy all the matches with my family. I go to the bathroom a lot less now too! 
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 تیم مخفی من

 آیا شما میتونید رازتون رو پیش خودتون نگه داری؟

Boxt طرفدار تیم من یک رازم برای سال های طوالنی پیش خودم نگه داشتم، همه خانواده من on Town  ،هستن

Boxt اما من از تیم دیگه ای حمایت میکنم، تیم on Rovers 

که با خانواده هم عقیده ام در حمایت از  خیلی سخته که طرفدار تیم دیگه ای باش، البته من خودم بخوبی وانمود میکنم

 .میکنن تیم وقتی دوتا تیم باهم بازی

 گرفتم گل جشن به میکنم شروع و نم، یواش میرم دستشویی اما وقتی تیمم گل میزنه نمیتونم تیمم و تشویق ک

 ”هووووووورا“

بین خانواده باز میرم دستشوییی و شروع به  و حتی وقتی تیمم گل میخوره نمیتونم ناراحتی کنم و بعد از وانمود کردن
 ”چرررا اییییی خدا“گریه کردن میکنم 

 .تو اتاقم داشته باشم و من وقتی تنهام میتونم پوستر تیم مورد عالقه ام رو

 .وقتی یکی میاد و اتاقم، من مجبورم سریع فضا رو عوض کنم

 .همچنین من یک جارختی مخفی هم دارم، لباس تیم محبوبمو اونجا قایم کردم

اونم ازکی از تیمی که طرفدارش نیستم،  وای روزهای تولدم وحشتناکه، من همیشه هدیه های فوتبالی دریافت میکنم

 .ندگی من تغییر کرداما بعدش ز

Boxt یک میلیاردر هردو تیم را خرید و یک تیم واحد به اسم on Uni t ed 

 .االن میتونم همراه با خانوادم از تمام بازی ها لذت ببرم، و البته خیلی هم کمتر دستشویی میرم

 


