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تفنگی در دست داشتمردی از پشت سرمون بیرون اومد و  . 

 .ما محاصره شدهبودیم

 .وقتی شانسش رو داشتم باید میرفتم؛ نباید برمیگشتم

 مردی که پشت سرم بود اسلحهام رو گرفت. و دیگری به جلو حرکت 

 کرد. تفنگ رو باال برد تا بکوبه تو سرم یا میخواست منو بکشه یا 

 .حداقل کبودم بکنه 

 "وایستا "

محکم اون رو گرفت. سپس به سرعت به  نگهبان بازوش رو گرفت و  

 .زبان ایتالیایی صحبت کرد

 مرد تفنگش رو پایین آورد و عقب رفت. هر حرفی که مرد دیگه زده 

 .بود کافی بود تا اون رو متوقف کنه

 چی گفت؟ 

 چرا بهم صدمه نمیزد؟ 

 چه خبر شده بود؟ 

 اونها دخترها رو جمع کردن و قبل از اینکه منو بکشن، اونها رو 

 توی اتاق حبس کردن. منو تا اتاقم همراهی میکردن که در اونجا

 .منتظر حراج بمونم، حاال هر جهنمی که بود 

 چرا وقتی فرصتش رو داشتم به خودم شلیک نکردم؟

 .اونها از کنار در من عبور کردن و به رفتن ادامه دادن 
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 "منو کجا میبرین؟  "

منو محکمتر گرفتنسعی کردم با اونها مبارزه کنم اما اونها  . 

 ".بهم جواب بده  "

 خواستم به یکیشون که طرف چپ بود لگد بزنم اما آخرش به خودم 

 صدمه زدم. شصت پام زیر چکمههای سنگینش از ریشه کنده شد. نفس 

 .عمیقی کشیدم

 منو تا یه اتاق سفید که صندلی چرمی داشت دنبال کردن. چیزی نمونده 

مون صندلی همون صندلی بود که وقتی بود که پاهام رو باز کنم. این ه  

 .من به دیدن متخصص زنان رفتم اونجا نشستم

 .و این نشونه خوبی نبود 

 منو روی صندلی نشوندن و تا زمانی که تمام بندها امن بودن منو پایین 

 .نگه داشتند. حتی سرم هم قفل بود

 "چه غلطی داری میکنی؟ "

 :نگهبان جواب داد

 "معاینه  "

 :ادامه داد

 "بعدش تو از اینجا میری "

 "چه نوع امتحانی؟ "

 .با وجود اینکه بیفایده بود، با تسمههای چرمی کلنجار رفتم
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 "میبینی "

 نگهبانها بیرون رفتن و در رو پشت سرشون بستن و منو تنها گذاشتن 

 .تا منتظر یه فرد ناشناس بمونم 

نبودیم، کت یه لحظه بعد دکتر اومد. با وجود این که ما در دفتر دکتر   

 سفیدی پوشیده بود. سنش از بقیه بزرگتر بود. قیافه بیاعتنایی به خود 

 گرفت وعینکش از روی بینیش آویزون بود چارت رو برداشت و یه 

 .چیزایی ازش درآورد

 "کی هستی؟ "

 "دکتر وین "

 .اون لهجه آمریکایی داشت

 .یعنی تمام این مدت توی کشتی بوده؟ هرگز ندیده بودمش

کجا اومدی؟از  " " 

 ".ساحل، کشتی ده دقیقه پیش لنگر انداخت. تو اولین بیمارم هستی  "

 "لنگرگاه کجا؟ "

 این مرد عضوی از خدمه نبود. میتونستم این مقدار رو جمع کنم. شاید 

 .اطالعاتی داشت که میتونست بهم کمک کنه

 "ساحل همونطور که گفتم "

 :پرسیدم

 "کدوم ساحل؟ "
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ایل کامل این  ــــــــــ و دانلود ف "  دکمه و شالقرمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 یدـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــ رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنید
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