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ی میکردزمستونی رو بهم یادآور . 

 .به سردی بهم خیره شد. نزدیک بود بهم حمله کنه

 نگاهم به نگاهش بود و قسم میخوردم که اگر سعی کنه بهم دست 

 .بزنه، میکشمش

 "اسمت چیه؟  "

 .صداش مثل وقتی که بهم پیشنهاد داد ظالمانه بود. این گوشخراش بود

بدنم سفرمثل سنباده که برضد بتون کار میکنه همونطور که درون   

 میکرد پرده گوشم رو خاروند. حتی اون کلمات ساده زشت بودن. تنفر 

 من بیش از پیش ده برابر بیشتر شد، چیزی که فکر نمیکردم امکان 

 .پذیر باشه

 از جواب دادن امتناع کردم. ازش اطاعت نکردم. اگر میخواست 

چ کاری انجام بدم، مجبور بودم براش اون کار رو انجام بدم؛ بدون هی  

 .پاداشی

 .اون خندید و به صندلی چرمی تکیه داد

 "تو قراره خیلی خوش بگذرونی... عاشقشم "

 سرگرمی؟ دوم اینکه اگه آلتش رو توی دهنم میذاشت. میخواستم 

 .گازش بگیرم

 "اسم تو میشه هرزه "

 از پنجره تاریک به بیرون نگاه کرد و به نور چراغهای خیابون خیره 
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مشکی به تن داشت که یقه پیراهنش بیرون زده بود و شد. کت و شلوار   

 یقه مشکی داشت و به همون اندازه که به نظر میرسید، ترسناک به 

 .نظر میرسید

 مگه اینکه بهم بگی وگرنه... بین من و تو... امیدوارم این کارو "

 ".نکنی

 .این بد بود. خیلی بد

دلش سرش رو به طرفم برگردوند و به عکسالعملم نگاه کرد.  

 .میخواست ترس رو ببینه. میخواست وحشت رو ببینه 

 .ولی من قبول نکردم چیزی رو که میخواست بهش بدم

 من نمیتونم شانسم رو باور کنم. وقتی مسئول برنامه امتیاز مبارزه "

 گری تو رو گفت. خیلی خوب بود که حقیقت داره. به ندرت این اتفاق 

 ".میافته

بارزه گری چیه. به خاطر اینکه من یکی من هنوز نفهمیدم که نتیجه م  

 رو کشتم؟من ذاتا خطرناک نبودم. اما وقتی به دنبال زندگیم هستم، هر 

 .کاری برای زنده موندن انجام میدم

 و بعد تو به اتاق که ما اونجا بودیم گفتی که ما یه مشت آدم عوضی  "

 ".هستیم 

 :با دهان بسته به حرف خودش خندید و ادامه داد

هرگز تو عمرم این قدر سخت نبودم من  " ." 
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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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