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 بود. آخرین باری که اینطوری آرایش کردم. واسه جشن فارغالتحصیلی 

 .بود

 یکی یکی، دخترها حراج رفتند. هر کدوم یک میلیون دالر یا بیشتر 

 .فروش رفت

 .یک میلیون 

 .احمقانه بود 

 بردهها ارزش این همه رو داشتند؟ 

 یه نفر واقع ا این پول رو برای من میده؟ یک نفر میخواست یک 

 میلیون دالر برای زندگیم بده؟ 

 چقدر مریض بودن؟ 

 .وقتی نوبت من بود به طرف صحنه رفتم و منتظر سرنوشتم شدم

 مسئول برنامه ویژگی من رو مثل بقیه ذکر میکرد؟ دلم میخواست 

ن هیچکدوم از اونها بدونم از من چه چیزی میگفت، از اونجایی که م  

 رو نداشتم.( اونجا برای اینکه دخترها به فروش برن از خودشون الکی 

 اونارو تعریف میکنن تا اونا به فروش برن پیرل میخواست بدونه اونا

 ).راجب این چه دروغهایی میگن 

 من مطیع نبودم. من هر روز میجنگم تا آزاد یا مرده باشم. من هرگز 

ونه نداشتم. هر روز تحمل کردنش سختتر عالقهای به سکس بیمارگ  

 میشد. من بدترین بردهای بودم که میتونست کسی داشته باشه، خوابیدن 
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 .با یک چشم تنها راه زنده موندن با منه

 "خصومتآمیز، قاطع، پرخاشگر "

 .اون به لیست نقایصم ادامه داد 

 "امتیاز مبارزه تا ده دقیقه دیگه شروع میشه "

دانی اتاق رو پر کرد. حتی چند سوت هم وجود صدایی حاکی از قدر  

 .داشت 

 منظورش چیه؟ این بد بود؟ خوب بود؟ 

 اگر کسی منو نخره، اجازه میدن برم؟ یا ممکنه منو بکشن؟ 

 ".دو همخواب داشته  "

 .از تکه کاغذی که در دستش بود خوند

 ".مهندس... تجربه جنسی محدودی داره "

 من یک باکره نیستم. نه، تجربه من محدود نبود. اما من نمیخواستم 

 .بحث کنم چون اهمیتی نداشت

 ".مزایده شروع شد "

 اون به سکو برگشت و مزایده رو شروع کرد. قیمت رو تعین کرد به 

 آرومی قیمت افزایش پیدا میکرد و به تدریج مردهای زیادی بهم 

که برده دیگهای خریده بود و به پیشنهاد میدادن. متنفر شدم از مردی   

 من هم پیشنهاد میداد. واقع ا به دوتا برده احتیاج داشت؟ 

 تعدادشون باال رفت تا به یک میلیون رسید

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

 

 

 

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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