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 ...خدای من

جای اینکه پیشنهاد کم باشه باالتر میرفت. پیشنهادها باالتر و باالتر  به  

 میرفت. و تستوسترون در اتاق میچرخید. یه نفر اینجا میخواست 

 ثروتش رو برای عذابم خرج کنه. اون میخواست بیشترین پول رو از 

 فرد دیگهای بده. و من تا زمانی که میمردم باید اون بدهی رو پرداخت 

 .میکردم

 ".همه شماها عوضی هستین "

 نتونستم تحقیری که از لبهام بیرون میاد رو کنترل کنم. اهمیتی 

 نمیدادم که اونجا بهم سیلی بزنن. من انسان بودم اما با من مثل یک

 .حیوان خونگی رفتار میکردن 

 .یه مرد بهم پیشنهاد داد در حالی که روی پاهاش ایستاده بود 

 :دستش رو باال گرفت و گفت

 "سه میلیون  "

 من چه غلطی کردم؟

 .همه مردها به طرفش برگشتن و تسلیم شدن 

 .هیچکس دیگهای اون رو به مبارزه نطلبید. اونها نابود شدن 

 .مردی که فقط لبخند زد

 ".سه میلیون دالر برای اون جنده عصبانی "

 .رئیس جلسه چکش رو به زمین کوبید
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پشت نشسته...! تبریک میگم این سه میلیون دالر به آقای محترمی که  "  

 ".لعبت مال توئه

******************************************** 

 مثل اینکه در تحقیقات جنایی یک مظنون بودم، دستبند زده شده بودم 

 و در صندلی عقب یک ماشین مشکی با پنجرههای رنگی قرار داده 

 .شده بودم

م بود. کفشهای هنوز لباس زیر صورتی و مروارید روی گردن  

 صورتی که با لباسام ست بودند پاهام رو ناراحت کرده بودن. ولی فکر 

 .میکردم به زودی خیلی بیشتر از این ناراحت میشم

 .راننده پشت فرمان ایستاد و منتظر موند تا ارباب به ما بپیونده

 صورتش رو ندیده بودم، اما نیازی نبود. وقتی اون روی دست همه بلند 

رورانه کنار رفتن. میدونستم که اون حیوان غیرقابل شد همه مغ  

 .بخششه

 .امیدوارم اشتباه کرده باشم

 به نظر نمیرسید از اون نوع مردی باشه که به دنبال یک زن زیبا

 برای لوس کردن باشه. اون به نظر نمیرسید کسی باشه که میخواد 

 منو در مهمانی شام نشون بده. من شیطان صفتیش رو تشخیص 

 .میدادم

 .یه شیطان واقعی 
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 باالخره اون بدون اینکه کمربند ایمنیش رو ببنده بهم ملحق شد. ماسک

 .رو روی چهرهاش نگه داشت و بیشتر چهرهاش رو مخفی میکرد

 مستقیم به جلو خیره شدم دستهام از پشت بسته شده بود اگه دستهام 

اعث میشدبه جلو بسته شده بود میتونستم راننده رو خفه کنم. شاید ب  

 تصادف کنه و همه ما میمردیم. یا اونها میمردن و من سالم

 .میموندم

 .این یه رویای خوب بود

 اتومبیل از ساختمون دور شد و به ترافیک پیوست. در طرف مقابل 

 جاده بودیم. خیابونها باریک و کوچک بودن. من مطمئن نبودم که کجا

 .بودیم، اما قطع ا در اروپا بودیم 

 زمانی که ما یک مایل دورتر از مقصد بودیم اسیر کننده من ماسکش

 رو برداشت. چشمهای آبی رنگش روشن و آبی بود که زیر نور 

 ستارگان میدرخشید. برای لحظهای اون رو بیگناه کردند. اما بعد از 

 چشمک زدن... شرارت در روحش به وجود اومد. بهم خیره شد، انگار

رچی بود. تنش هوا رو پر کرد. هشدار در که شکار بودم و اون شکا  

 .اعماق قلبم به وجود اومد 

 موهای بلوند داشت که به عقب شونه شده بود و صورت گردش رو

 اشکار کرده بود. لبهای نازک و مهربونی داشت که چندان قابلتوجه 

 نبود. صورتش پوشیده از یک الیه انبوه مو بود که پالتو کوتاه 
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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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