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 "بازی میکنه... خودم میدونم

 "ما از آدمهایی نیستیم که اون میخواد با اونها بازی کنه "

 ".و دقیق ا به همین دلیله که اینکار رو میکنه  "

ره حرکتی رخ داد. ماشین هامر مشکی در انتهای خیابون ایستادبالخ . 

 بعد از خاموش شدن چراغها هم کسی از اتومبیل خارج نشد. مریدهاش

 .از اتومبیل پایین پریدن و اسلحه با خودشون حمل میکردن 

 .یکی از مردها در عقب ماشین رو باز کرد و اون اومد

 .ونسا

نستم کبودیهای بیپایان بدنش روحتی از اینجا و در تاریکی، میتو  

 .ببینم. بازوهاش سیاه و آبی بود و جای زخم روی زخم بود

 گوشه دهنش با خون خشک شده بود که معلومه خیلی زیاد بهش سیلی 

 زده شده. با زدن مشت چشمش سیاه شده بود. به سختی میتونست 

 بایسته چون عضالتش تحلیل رفته بودن و ضعیفتر از اون بود که

 .دیده بودمش

 .من قرمزی دیدم 

 نمیتونستم به کاری که باهاش کرده بود فکر کنم. نمیتونستم به ماهها

 شکنجه که اون رو عذاب میداد فکر کنم. تموم اون شبهایی که خواب 

 .بودم و اون شالق و کتک میخورد
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 مرتیکه دائم ا در حال حرکت بود و عمال غیرقابل ردگیری بود. به 

خستگیناپذیر برای برگردوندنش کار میکردم. کارم رو گذاشتم طور   

 کنار تا این بالخره اتفاق بیوفته. حتی وقتی که همه چیز ناامید کننده به 

 .نظر میرسید، تسلیم نشدم 

 .چون اون ونسا رو به من تسلیم نمیکرد

 .سرمایهدار سنگدل از ماشین پشت سر ونسا بیرون اومد

م رفت. تمام قوام رو جمع کردم که ماشه فورا دستم به طرف اسلحها  

 رو نکشم و یک تیر به شقیقهاش شلیک نکنم. به خونش که در پشت 

 سرش پاشیده شده بود فکر کردم. من در مورد بدنش که به زمین سرد 

 .برخورد میکنه خیالپردازی کردم مثل یک رویا ازش لذت میبردم

 "کرو "

 .کین منچ با یک کلمه به واقعیت برگردوند

 ".به خواهرمون فکر کن  "

 .قبل از اینکه دستم رو بردارم اسلحه رو فشردم

 از موهای ونسا گرفت و اون رو به جلو پیش میبرد. ونسا توی یه 

 لباس زیر کهنه بود. که پوشیده از کثافت و لجنه. شبیه همون کسی نبود 

 که به یاد داشتم. اون میتونه یک زن کامال متفاوت رو تحویل بده و 

و کین اون رو نمیشناسیممن  . 

 ".اون اینجاست  "
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 اون رو به جلو هل داد طوری که روی پیاده رو افتاد

 

 

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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