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تو رو عقب کشیدم، متوجه سرنگ شدم. با یک ضربه آروم بهوقتی پ  

 زمین غلتیده بود.سوزن بیرون اومده بود. و این سرنگ هنوز حاوی 

 .مایع شفاف بود

 .نگهبان شب پیش، اینجا رو ترک کرده بود. و حاال اینجا مال من بود

 اون رو توی دستم نگه داشتم و نفسم بند اومده بود. در آخر، من 

ای استفاده کردن داشتم. میتونم یک نفر رو بکشم، یک سالحی بر  

 تفنگ بدزدم و بعد آزاد باشم. شانس کنارم بود و من هیچ وقت فکر 

 .نمیکردم از اینکه مردی سعی کرده بهم تجاوز کنه ممنون باشم

 .اون بهم یه هدیه داد 

 .با احتیاط اون رو توی جیبم گذاشتم 

یرمش وقتی که نیاز داشتم ریشه بیرون زده بود و من میتونستم بگ . 

 .اونها به زودی دنبالم میاومدن. زمان صبحانه در شرف اعالم بود

 .به در خیره شدم و صبورانه منتظر مپندم

 .وقتش االن بود

 .در حال فروپاشی بودم 

 .خیلی نزدیک بودم 

 در باز شد و یک نگهبان وارد شد. حالتی که بهم میداد پر از

ل بقیع؛ اون منو خسته یا آزار دیده میدید،بیتفاوتی بود، نه شهوت مث  

 .شاید هر دو
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 "بلند شو  "

 از جام بلند شدم و دستهام رو کنار خودم نگه داشتم. وقتی به اندازه 

 .کافی نزدیک بودم حمله میکردم 

 "امروز روز خاصی برای توئه  "

 این چه معنی داشت؟ 

 "چطور؟  "

خوششانس هستی تو داری به حراج میری. نمیدونی چقدر  " ." 

 .حراج؟ نه... من نبودم. من یک حیوان مزرعه نیستم

 "حراجی برای چیه؟ "

 اون رو نگه داشتم تا صحبت کنه و من بتونم یواشکی بهش نزدیک 

 شم، وقتی انتظارش رو نداشت. من باید سرخرگ کاروتیدش رو یه 

 راست نشونه بگیرم و با بیشترین سرعت ممکن مواد رو وارد بدنش 

 .کنم

 جایی که لعبتها رو میفروشن و بقیه به فاحشه خونهها میرن و تمام  "

 ".عمرشون رو با مواد سپری خواهند کرد

 .انگار داستان پریان بود

 مشمئز کننده بود. نمیتونستم یک لحظه صبر کنم. سوزن رو محکم

 .فشار دادم و انگشت شستم رو روی اهرم فشار دادم

کرد، اما من خیلی سریع بودم اون دستش رو به طرف تفنگش دراز . 
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 چشمهاش سیاه و سنگین شده بود. به آرومی زانو زد و سوزن رو که

 .از گردنش بیرونزده بود چنگ زد. به عقب افتاد و چشمهاش بسته شد

 .وقتی بیهوش شد بدنش بیحس شد

 .من واقع ا این کار رو کردم

کردماسلحه رو از غالفش بیرون آوردم و وزنش رو توی دستم حس  . 

 این یک تپانچه بود. من هیچ چیز لعنتی در مورد اسلحه نمیدونستم تا

 اینکه فقط با داشتنش احساس این رو داشتم که جام امنه. قبل از اینکه 

 به هال برم مطمئن شدم در قفل نیست. تنها کاری که باید میکردم این

 .بود که ماشه رو میکشیدم و مغزشون به دیوار مالیده میشد

 .دستم از شدت هیجان میلرزید

 .ممکنه از اینجا برم بیرون 

 .پاورچین پاورچین از راهرو پایین رفتم و سعی کردم صدایی در نیارم

 بهترین راه خالص شدن از کشتی؛ باال رفتن بود. اگه به سطح 

 میرسیدم. میتونستم توی آب بپرم. من ترجیح میدم با کوسهها باشم و

ه با دیوانهها سر و کله بزنم این خیلی بهتر از اینه ک . 

 .با یه ضربه مالیم به بختم 

 من توی راهرو کسی رو ندیدم. پلکانی در سمت چپم قرار داشت. دو 

 مرد رو دیدم که فرمان رو نگهداشته بودن. اوننها با هم صحبت 

 میکردن و مستقیم به صورتم نگاه نمیکردن. متوجه شدم که سلولم 
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 رمان
ی

 خریداری   pdfفرمت فایل کامل رمان را با  کاربر گرایم لطفا جهت مطالعه باق

 کنید و سپس مطالعه کنید 

 یک کنیدجهت خرید فایل کامل این رمان اینجا را کل
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