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 "حاال "

 این شوک ناشی از دستورش بود. من برای هیچکس لخت نمیشدم. به 

مجای اطاعت کردن ازش، ترجیح میدم که خون یه جنایتکار روی بدن  

 .خشک بشه 

 ".لعنت بهت  "

 .روی صورتش تف کردم که رفت تو چشمهاش 

 یک ثانیه طول کشید تا بزاق از روی صورتش حرکت کرد. آهسته از 

 گونهاش پایین اومد. آروارهاش منقبض شد و لبهاش با غرشی از هم 

 .باز شد. باسرعت برق اسلحه رو به طرف سرم کوبید

کشیدم. به زمین افتادم و بدترین میگرن خیلی بد شد که واقع ا جیغ   

 زندگیم رو حس کردم. تفنگ محکم و سنگین بود و نزدیک بود 

 جمجمهام رو خرد کنه. اگر این به اندازه کافی بد نبود، مرد کفشش رو

 .روی شکمم گذاشت و محکم فشار داد 

 .سرفه کردم و سعی کردم نفس بکشم

 ".لخت شو "

دههام زدپاش رو عقب کشید و محکم به دن . 

 "حاال "

 غلت زدم و روی زمین خشک شدم. دستهام از شکمم محافظت 

 .میکردن، اما قبال صدمه خورده بود 

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

2 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 .موهام رو گرفت و منو به سمت پاهام کشید

 .این بیشتر از این که اسلحه با سرم برخورد کنه درد گرفت 

 "باشه  "

کنم، امابازوش رو کنار زدم. من نمیخواستم دستورش رو اطاعت   

 نمیخواستم تا حد مرگ کتک بخورم. به آرومی لباسهام رو در آوردم 

 .و احساس کردم که لباسم به زمین میافته

 تمام مدت بهم خیره شده بود، شهوت در چشمهاش میسوخت.با افتادن 

 هر لباس به زمین اشتیاق توی چشمهاش بیشتر شد انگار خیلی ساله که 

لخت دیگه تو حموم بودن. ولی روی  یه زن لخت ندیده. یه عالمه زن   

 .من تمرکز کرده بود

 سوتین و شورتم رو هم انداختم. در واقع همون کاری رو کردم که اون 

 دستور داده بود. باید محکمتر مبارزه میکردم، اما سرم از شدت درد

 .جیغ میکشید. مطمئن نبودم که بتونم بیشتر از این تحمل کنم

 ".خودت رو تمیز کن "

و به طرف دوش تکان دادسرش ر . 

 با اینکه میدونستم به باسنم نگاه میکنه، چرخیدم. زیر آب رفتم و سعی 

 کردم احساس راحتی کنم. زنهای دیگه بهم نگاه نمیکردن، به 

 .خودشون نگاه نمیکردن و ساکت بودن 

 میتونستم چشمهای مرد رو روی بدنم حس کنم. اون سخت بهم نگاه 
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جهت مشاهده ادامه این رمان بایستی فایل کامل آنرا خریداری کنید جهت خرید ای نجا 

 را کلیک کنید
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