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دو چشم دوخت. به نام هر یک نزدیک هر کشتی توقف کرد و به اون   

 .نگاه میکرد

 "شاید بتونیم یه روزی یه قایق بگیریم  "

 "شاید "

 .یا یه جت اسکی، اینها قابل کنترله 

 اون منو بیشتر در محوطه خالی کشید و از چراغهای خیابون که راه 

 رو روشن کرده بود فاصله گرفتیم. کامال در جای تاریک بودیم و

ه لرزه افتاد. هیچ ربطی به آب و هوا نداشت احساس کردم که بدنم ب  

 .چون در جهنم هم مرطوب بود

 "جیکوب، من واقع ا فکر میکنم که باید برگردیم "

 واو. به اون کشتی نظامی که جلو هست نگاه کن. فکر میکنی این  "

 "یک کشتی آمریکاییه؟

 "...اه "

 .حتی وقتی چشمهام رو نیمهباز کردم، نمیتونستم بگم

 ".احتماال حاال باید بریم "

 ".زود باش "

 .منو با خودش کشید

 ".چیزی برای ترسیدن وجود نداره... تو منو داری "

 "...اره "
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 اگه یه مرد بیخانمان چاقو داشته باشه کافیه؟ 

 این به اون معنا نیست که من باید کورکورانه در معرض خطر باشم، "

 ".انگار که شکستناپذیر شدم

هستی پیرلمایع دلسردی  " ." 

 دستش محکم دور دستم مونده بود و اون رو فشار میداد تا بیحس

 .بشه. به کشتی بزرگ نظامی رسیدیم و با ترس بهش خیره شدم 

 "وای خیلی باحاله "

 "میدونی، ما میتونیم روز برگردیم که تو میتونی بهتر ببینی "

بدبین شده نمیتونستم بفهمم که به چه چیزی نگاه میکردم چون خیلی   

 بودم. از ترس اینکه مبادا کسی در کمین باشه، به شونهام نگاهی 

 انداختم. ترس مسخرهای بود، اما نمیتونستم تکون بخورم احساس 

 .میکردم کسی به ما نگاه میکنه 

 ".من رو شگفت زده میکنه، اگه این یه کشتی فعال باشه یا بازنشسته "

سنگین در مقابلچیزی در پشت سرم صدا داد، مثل یک چکمه    

 پالستیک. میتونستم قسم بخورم که اون رو میشنوم. شاید ذهنم 

 .مشغول بازی کردن روی من بود، جنون من در افکارم بود 

 "جیکوب این رو میشنوی؟  "

 :پرسید

 "چی رو؟ "
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 .از روی شونهام نگاه کردم، اما فقط سیاهی دیدم

 "...بیا بریم... من اینجا رو دوست ندارم "

کیسه سیاه سرم رو پوشوند و به طرز دردناکی دور گلوم تنگتر یک   

 .شد. نمیتونستم چیزی ببینم و بالفاصله وحشت زده شدم

 "اه "

 بازوهام رو چرخوندم تا با کسی که بهم حمله کرده مبارزه کنم. احساس 

 کردم بازوی سنگینی دور شونههام فشار میاره و منو در جایی نگه

وم بسته بشه میداره که کیسه دور گل . 

 ".ولم کن "

 "پیرل  "

 صدای عصبی جیکوب از فاصلهای دور به گوش رسید. وقتی کسی 

 کتکش زد، ناله کرد و من صدای یک بدن سنگین رو شنیدم که روی

 .کف چوبی انبار افتاده بود 

 ".جیکوب  "

 .با وجود موقعیت خودم، نگران امنیت اون بودم 

 "!جیکوب "

بیگانه وارد گوشم شدصدایی ترسناک و  . 

 ".خفه شو  "

 محکمتر لگد زدم، پاشنه پام رو روی کفش مرد کوبیدم
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 رمان اینجا را کلیک کنید جهت خواندن ادامه این
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