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 ".لعنتی  "

 .اون به شدت تکونم داد و محکم روی زمین انداخت 

 ".هرزه احمق  "

 .از جام بلند شدم که بدوم، اما یک بدن سنگین روی سرم کوبیده شد

 ".بزار برم عوضی "

چیزی تزریق شد ناگهان سوزن به گردنم خورد و . 

 بهسرعت، نمیتونستم فکر کنم. سعی کردم دستهام رو حرکت بدم، اما

 جواب ندادن. سرم روی اسکله قرار داشت، چشمهام سنگین و سنگینتر 

 .شدن. پاهام به اندازه بدنم مقاوم نبود

 "نه... جیکوب  "

جاییتا اونجا که میتونستم با مه جنگیدم، اما اون منو کنار کشید و به   

 .برد که مجبور بودم برم

 » فصل سوم «

 » پیرل «

 بدنم در حالی که ثابت بود به جلو و عقب حرکت میکرد. تلوتلو 

 خوردم و به شکم افتادم و به عقب تاب خوردم. یه لرزش ریتم دار 

 شالق به گوش رسید. سیلی از آب سرد روی یک سطح سخت به گوشم 

 .رسید

برخورد امواج در کنار پنجره گوش میدادمبه هتل برگشتم، به صدای   . 
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 نور خورشید بهم خوشآمد میگفت و بهم میگفت که بلندشم و برای 

رو  "مارگاریتا"روز باشکوهی آماده شم. بدون اینکه بچشمش، مزه   

 .حس میکردم

 .اما بعد حقیقت تلخ حاکم شد

 آخرین چیزی که به یاد آوردم، دمر روی اسکله بودم، بدن بیحس 

جایی در اون نزدیکی بود. سرپوش باالی سرم کشیده شده بود جیکوب   

 .و در تاریکی ابدی گیر کرده بودم. بعد سرنگ در گردنم فرو رفت

 داروی مسکن بهم زدن و توی یه توده سرگردون و آشفته به زمین

 .افتادم

 .خواهش میکنم کاش کابوس باشه

بپذیرم. اگر این چشمهام رو باز نکردم، چون آماده نبودم حقیقت رو   

 .چیزی بود که واقع ا اتفاق افتاد، پس سرنوشت من از مرگ بدتر بود

 این یک کابوس بود، نتیجه آفتاب بسیار زیاد و نوشیدن بیش از حد زیاد

 .بود

 .اما من هنوز چشمهام رو باز نکرده بودم

 اگه اشتباه کرده باشم چی؟ 

تا یک پنجره، توی باالخره، این کار رو کردم، چشمهام رو باز کردم   

 دیوار فلزی کشتی رو ببینم. آب سوراخ رو پوشونده بود و وقتی از 

 موج بیرون اومد، آسمون رو دیدم. منظره آبی رنگ تا ابد ادامه داشت 
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 .تا این که دوباره زیر آب فرو رفت 

 ...چی؟... لعنتی 

کوفته سرم رو تکون دادم و اطراف رو برانداز کردم. بدنم به سبک بقا   

 شده بود. من تو یه کشتی بودم که به سمت دریا رفته بودم و کسی نبود 

 که بیاد دنبالم، تنها چیزی که داشتم خودم بودم. و من یه راهی برای 

 .خروج از این کشتی لعنتی پیدا میکنم 

 .و بعد جیکوب رو به یاد آوردم

؟ اونم در لعنتی... خدا کنه نمرده باشه. یعنی اونم با من توی این کشتیه  

 جایی نگهداری میشه؟ 

 این افراد از من چی میخوان؟ پول داشتم اما نه زیاد. اونها

 نمیتونستن منو برای گرفتن باج نگه دارن، چون هیچ خانوادهای نداشتم 

 که برام بجنگه. تنها کسی که بهم اهمیت میداد جیکوب بود. و 

 .نمیدونستم چه بالیی سرش امده 

 .فقط آروم باش

ز اینجا بریمیتونی ا . 

 .از مغزت برای پیدا کردن راهحل استفاده کن

 .همیشه یک راهحل برای هر مشکلی وجود داره 

 اتاق یه خوابگاه بود. یه تخت در گوشه اتاق بود و هیچ چیزه دیگهای 

 نبود. در بسته بود و احتماال قفل بود. به طرفش رفتم، شکرگزار بودم 
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برا ی خواندن ادامه این رمان بایستی فایل کامل رمان را خریداری کنید برای خرید  

 کلیک کنید
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