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 در روز هشتم من بیقرار بودم. از اینکه داخل کشتی گیر کرده بودم 

 خسته شدهبودم. حالت تهوع داشت بهم نزدیک میشد و چند بار باال

 .آوردم. هیچکس بهم اطالعاتی نمیداد، هر چند دفعه که میپرسیدم 

 شبها نمیتونستم بخوابم. وحشت به سراغم میاومد. من به دام افتاده 

خونه، و هیچ نقشهای برای فرار نداشتم. تمام افراد کشتی بودم، دور از   

 اسلحه داشتن و زنها از جنگیدن میترسیدن. اگه میتونستم با اونها 

 .ارتباط برقرار کنم، ممکن بود بتونم کودتا کنم. تعداد ما بیشتر بود 

 بنابراین امکان داشت. و من ترجیح میدم تو این تالش بمیرم تا وقتی که

بندازیملنگر  . 

 .من ترجیح میدم بمیرم تا اینکه یه برده جنسی بشم

 نگاهم به سوراخی که درست باالی سرم بود حرکت کرد. تماشای

 خوردن قلپ قلپ آب به کشتی بهم کمی آرامش داد. این فرم موسیقیم 

 بود، صدای نرم امواج دریا در بدنه کشتی وقتی بهش خیره میشدم 

افکارم رو متوقف کردم و وارد یک باعث میشد احساس آرامش کنم.   

 .حالت آروم شدم. هیچ چیز وجود نداشت 

 در پشت سرم باز شد. صدا اونقدر ضعیف بود که هیچکس به جز من 

 متوجهش نمیشد. از زمانی که اسیر شده بودم، بیش از همیشه به 

 حواس خودم اتکا کرده بودم. صدا به نظر بحرانی بود. قبل از این که 

ن میتونستم حوادث رو پیشبینی کنم. وقتی داشتن نزدیک اتفاق بیفته م  

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

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

 میشدن، میتونستم خطر رو بفهمم به همرا زمان کافی تا براش آماده 

 .بشم

 دقیق ا میدونستم که چه کسی نیمههای شب به دیدنم اومده بود. منتظرش 

 بودم. اون فکر میکرد خواب بودم، بیخبر از شکارچی که برام 

 .میاومد

احمقم و سادهام و از این سعادتمندی خوشحال بودم فکر میکرد من  . 

 شلوارش رو شل کرد و اونها رو روی زمین انداخت و باکسرش رو 

 .هم پایین کشید

 .منتظر لحظه مناسب موندم

 زانوهاش به آرومی به تشک ضربه زد و دستهاش رو روی دو

 .طرف من گذاشت، آماده بود منو به چنگ بگیره 

ط برای اینکه تماشاش کنمچشمهام کمی باز شد، فق . 

 .و این وقتی بود که سرنگ رو توی دستش دیدم

 .اون لعنتی میخواست بهم مواد بزنه 

 مچ دستش رو گرفتم و اون رو به طور دردناکی پیچوندم و سرنگ رو 

 مجبور به پرواز از روی تشک به روی زمین کردم. سربهسرش 

سریع حرکت کردم شوکه گذاشتم و به عقب هلش دادم و از اینکه چقدر    

 .شدم

 آلتش هنوز سفت بود و با غرور ایستاده بود 
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  دیکن یداریخر ریز نکیکامل آنرا از ل لیرمان لطفا فا یجهت مشاهده باق  یکاربر گرام

 د یه کنو مطالع

 

 دیکن کیرا کل نجایرمان ا نیکامل ا لیو دانلود فا دیخر جهت
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