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 .کمربندش رو شل کرد و به طرف شلوارش رفت

 این بهترین مسکن بود که تا به حال دریافت کرده بودم. در مقایسه با 

 .دعوایی که در درونم شروع شد، جراحات ناشی از سهالنگاری بود

کنه. خب، اون میخواست سعی کنه  این عوضی میخواست بهم تجاوز  

 .به من تجاوز کنه

 .به قالب کمربندش که حاال آزادانه آویزان بود، چشم دوختم

 اسیرکنندهی من با احتیاط به من نگاه کرد که با نیروی کامل به من

 .پوزخند میزد

 ".من تو رو از باسنت و بعد از واژنت میکنم "

 "...موفق باشید با "

گهان از شلوارش بیرون کشید. شلوارش فور ا روی سگک کمربند رو نا  

 رانهاش افتاد و من کمربند رو در دست گرفتم. کمربند رو دور دستم

 حلقه کردم و پریدم روش. از تمام قدرتم برای کشتن این حرومزاده 

 استفاده کردم. کمربند رو دور گردنش حلقه کردم و از پشت سر فشار 

حکم اون کشیدم. زانوهاش رو لگد زدم، دادم. و تا اونجا که میتونستم م  

 .کاری کردم روی زمین خم بشه

اما فایدهای نداشت .  ۸اون چرم رو گرفت و سعی کرد اون رو بکشه   . 

 فشار من خیلی محکم بود، تنفر من غیرقابل توقف بود. من بیشتر تالش 

 .کردم که در مورد کشتن این متجاوز احساس گناه نکنم
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دیگر وارد شدنددر باز شد و دو نفر  . 

 .اونها شلوارش که دور کچ پاهایش بودند و رنگ آبی چهرهاش دیدند

 .سمت چپی اسلحه رو به طرف من نشونه گرفت

 "ولش کن "

 :محکمتر کشیدم

 ".بزار برم یا اون میمیره "

 .اون اسلحه رو روی من نگه داشت 

 "حاال"

 .کمربند رو تنگتر کردم و نذاشتم بره 

دوستت زنده بمونه به من بگو نزدیکترین خروجی اگه میخوای  "  

 ".کجاست

 .اسلحه رو به طرف اسیر من گرفت و ماشه رو کشید

 صدا رو شنیدم و و احساس کردم بدنش در دستم شل شده. دستهام

 فور ا کمربند رو پایین انداخت و نفسم بند اومد، احساس کردم خون 

 .روی صورتم پاشیده شد

د و داخل اتاق شدمرد تفنگش رو پایین آور . 

 ".بلند شو  "

 .مرد دیگه بدن مرده رو گرفت و اون رو از اونجا بیرون کشید

 همان طور که روی زمین کشیده میشد، به جسد خیره شدم، و همه جا 
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 خون جاری شد. من هرگز کسی رو ندیدم که بمیره. من هرگز کسی 

میتونستم نفس رو ندیده بودم که شلیک کنه، شوکه شده بودم، به سختی   

 .بکشم

 "بلند شو  "

 .اون ضربه محکمی به صورتم زد و منو به واقعیت برگردوند

 روی پاهام ایستادم. ناگهان احساس ضعف کردم... شیرینکاری 

 .ترسناکم هیچ کاری انجام نداد

 اون هیچ معنایی نداره. معنی کارت هیچی نیست. ما هیچ معنایی  "

 ".نداریم

و منو از قفس بیرون کشید. منو به طرف اون آرنج دستم رو گرفت   

 .راهرویی باریک کشید و چند قدم به عقب رفت 

 .من توجهی نکردم چون هنوز شوکه بودم 

 .وارد یک اتاق حمام باز شدیم

 دوش از سقف آویزان بود و قطرات آب روی کاشی میچکید. زنهای 

رفتار اونها با دیگه در اونجا بودند، لخت و برهنه بودند تا همه ببینند.   

 .کبودی درمان شده بود. بعضی از اونها زخم روی صورتشون داشتن 

 این دیگه چی بود؟ 

 "لخت شو "

 تفنگ رو بین تیغههای شونهام گذاشت 
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و   دیجهت خر دیکن یداریکامل رمان را خر لیفا یستیمشاهده ادامه رمان با یبرا 

 دیکن کیرا کل نجایدانلود ا
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