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 بعضی وقتها ما یک حشره هستیم. بعضی وقتها شیشه جلوی 

 ".اتومبیل

 :به تندی گفتم

 "پس چرا این حشره لعنتی نیستی؟  "

 .ریموت رو باال گرفت و شصتش رو روش نگه داشت 

استفاده کنم  کاری نکن از این " ." 

 "این چیه؟ "

 دکمه رو فشار داد و دومی رو زد، الکتریسیته باال و پایین اومد. انقدر 

 داغ بود که پوستم رو میسوزوند. قلبم به تپش افتاد و فکر کردم سکته 

 .کنم و بمیرم. زانوهام رو به هم فشردم

 .دکمه رو آزاد کرد

ه اون هیوالها نیستم مجبورم نکن دوباره این کار رو بکنم. من شبی " . 

 ".نمیخوام بهت صدمه بزنم

 .اون هم مثل بقیهشون عجیب و غریب بود 

 ".فقط کاری رو بکن که من میگم و بذار روی تو کار کنم "

 .کنارم ایستاد و با نگاه طراح لباس بهم نگاه کرد

 اگه بهم گوش بدی هیچ مشکلی نخواهی داشت. و هرچه زیباتر "

بیشتری وجود داره که یک ارباب خوب رو جذب کنیباشی، احتمال   ." 

 "ارباب خوب؟ "
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 آره. از اون نوع که بهت هدیه میده، تو رو به سفرههای گرون قیمت  "

 "...میبره، و هر چی که دلت میخواد داشته باشی رو بهت میده

 ".در عوض باز کردن پاهام "

 .اون شونههاش رو باال انداخت 

چیزهای بدتری هم هست اگه از من بپرسی  " ." 

 :به تندی گفتم

 ".پس تو هرگز برده نبودی  "

 ".در واقع بودم  "

 .به چشمهام نگاه کرد، شرم و درد غایب بود

 من حاال هم برده هستم. اون مرد فوقالعادهایه. و صادقانه بگم که  "

 ".دوستش دارم

هدرست وقتی که فکر میکردم یه آدم معمولی رو دیدم. اون تبدیل به ی  

 .روانی شده بود. هیچوقت یه ذهن سالم عاشق اون اربابها نمیشه

 .هیچکس هرگز اونها رو برای تبدیل کردنشون به یک برده نمیبخشه

 هیچکس در ذهن سالم از اونها احساس قدردانی نمیکرد. اون یه 

داشت "سندرم استکهلم  "پرونده جدی  . 

 ".حاال بیا بریم سراغ کارمون  "

 » فصل چهارم «

 » پیرل «
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 .اون شب ده دختر رو به حراج گذاشته بودن 

 اتاق پر از انبوهی میز بود که شمع وسطشون اونها رو روشن کرده 

 بود. مردها در کت و شلوار طراحی شدهشون نشسته بودن، 

 چهرههاشون با ماسک تظاهر پوشیده شده بود که مشخصه اونها رو 

بود؛ پنهان کردن از دید رقباشون پنهان کرده بود. خیلی تاریک   

 .صورت نیاز نبود

 پیشخدمتها راه میرفتن و نوشیدنیها رو تعارف میکردن. چیزی جز 

 شورت مشکی نپوشیده بودن. مردها بهشون پول میدادن و با مالیمت 

 .باسن اونها رو وقتی راه میرفتن نوازش میکردن 

 .چطوری از این جهنم سر در آوردم

بودن. اونها شبیه مدلهایی  زنان دیگه به طور درک نکردنی زیبا  

 بودن که شما فقط توی تلویزیون میبینید. بسیاری از اونها ترسیده 

 بودن. انگشتهاشون تکون میخورد و زانوهاشون متزلزل بود. اما 

 یک زن در واقع هیجانزده به نظر میرسید، مثل این بود که تمام

 .زندگیش رو برای این تدارک دیده بود 

درجه بیماری روانی وجود داشت اینجا چندین  . 

 من شورت صورتی پوشیده بودم به رنگ شامپاینی صورتی. تاپ قلبی

 داشتم که دور کمر تنگ بود. گردنبند مروارید دور گردنم بود( معنی 

 اسم پیرل هم مروارید هست) و موهام هم با حلقه حلقه شدن شیک شده
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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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