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 .دلم میخواست بهش لگد بزنم

 آلتم تو زندگیش اینطوری تو اوج نبوده. اونجا ایستاده بودی، زنی  "

 زیبا با قیافه بینقص و لباس صورتی خیره کننده. و بعد اون دهن 

 ".کثیفت باز شد و تو فکرت رو گفتی

فشرد. دستش رو  وقتی آلتش سخت شده بود شلوارش رو محکم به هم  

 طرف رونم دراز کرد تا جایی که اون رو با مالیمت فشار داد. دفعش 

 .کردم. پام رو به پهلوش کوبیدم تا دستش به زمین بیوفته

 انتظار داشت که این اتفاق بیوفته، دستش رو کشید. چون دوباره 

 .میخندید

 من خیلی وقت دارم که تورو بشکنم. تو مثل یک اسب نر وحشی  "

 هستی که نمیشه زینت کرد. تو مثل یه گاو نر هستی که بهم سواری 

 ".نمیدی

 ترس درون رگهام جاری شد و توی خونم جا به جا شد. وقتی به قلبم 

 رسید، یه لحظه فلج شده بودم، زندانی بودن با این مرد، قدرت کامل

 منو آزمایش میکرد من در معرض چنین بیرحمی قرار میگرفتم که 

ا یک ذهن سالم از اون بیرون برم. اما نمیتونستم از ترس ممکن نبود ب  

 تسلیم شم. باید به جنگیدن ادامه میدادم. هر مشکلی یک راهحل داشت 

 .و حاال یکی رو پیدا میکردم

 وقتی به خونه رفتیم خیلی سخت تو رو از باسنت میکنم تا نتونی تا "

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

 ".یک هفته بشینی. این یه هدیه خوشآمدگویی برای توئه 

ه بیرون پنجره نگاه کرد انگار که کلماتش از صداش وحشتناکتر نبود ب . 

 و وقتی به خونه رفتیم، من تو رو میکشم. و تو این رو یه هدیه  "

 ".خداحافظی در نظر بگیر

 وقتی صدام رو شنید به طرفم برگشت. به جای اینکه بهم سیلی بزنه تا

لبخند زدحرفام رو پس بگیرم و این برام موثر باشه   . 

 ".از چالش خوشم میاد "

 » فصل پنجم «

 » کرو «

 توی کوچه تاریک ایستاده بودیم یک چراغ در فاصله دور وجود

 داشت. یک ساعت غیر زمینی بین غروب و طلوع خورشید بود. هیچ 

 ماشینی توی خیابون نبود. هیچکس تو پیادهرو نبود وقتی نور از بین 

 .رفت، هیوالها بیرون اومدن 

 کین کنارم ایستاده بود. کیف پر از پول روی پاهاش بود. نگاهی به 

 .ساعت سیاهش انداخت و زمان رو چک کرد

 "دیر کرده  "

 ".میدونستم که دیر میکنه  "

 .اون دوست داشت همه رو مجذوب کنه تا مردم براش منتظر بمونن 

 این تنها احترامی بود که میتونست به زور به دست بیار.ه 
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خطرناکی آهسته میتپید. درست قبل از خطر، همیشه  قلبم به طرز  

 آروم بودم. از زمان تولد توی خونم نوشته شده بود. شرایط زندگی یا 

 مرگ چیزی بود که من شکوفا کردم. اما وقتی در کاخم تنها بودم، این 

 بود ترسیدم. سوظن حل شد و نمیتونستم خاموشش کنم. باید چیزی رو

باید موجب درد میشدم تا حس خوبی پیدا کنممیشکستم تا آروم بشم.  . 

 افرادم دورموم جمع شدن و یک الیه محافظ تشکیل دادن. قانون مالقات

 این بود که تنها بیاد. اما هیچکس تنها نمیاومد. مطمئن نبودم که چرا به 

 .این موضوع اشاره میکردیم 

 .کین دوباره به ساعتش نگاه کرد، خشم توی چشمهاش بود

ردهدختره م " ." 

 ".این رو نگو "

 هیچ فایدهای نداره که کسی سوگواری کنه. این حقیقت بود اونها مرده 

 .بودن. من از حرکات دلشکستگی رد شدم زمانی که نیازی نبود 

 برام سخت بود که به هر چیزی که بود اهمیت بدم. بدنم مدتها پیش 

 .منجمد شده بود

 .و هرگز گرم نمیشد

ما این رو میدونیماون مرده، و هر دوی  " ." 

 .وقتی بهم نگاه کرد، صورتش تسلیم شده بود

 آدمهای عوضی مثل اون به مردم اجازه رفتن نمیدن. اون داره با ما "
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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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