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 .وقتی زانوی برهنهاش با زمین برخورد کرد نالهای سر داد

 .خودش بود صداش رو شناختم

 ستون فقراتم به شدت تنگ شد. انقدر عصبی بودم که میتونستم از 

میخواستم یه بمب هستهای بذارم و همه رو نفسم آتش بیرون بدم. من   

 بکشم هیچ کاری جز مرگ انجام نمیداد، اما باز هم از این فکر لذت 

 .میبردم

 ".من پایان معامله رو آوردم "

 .در کت و شلوار سیاهی ایستاده بود پیرهنش هم مشکی بود 

 "مال تو کجاست؟  "

 .سرم رو به طرف یکی از افرادم تکون دادم

پول نقد رو روی یک صندوق چرخدار قرار دادند و سپساونها کیف   

 اون رو فشار سختی دادن. او از فاصله دوری که ما رو از هم جدا 

 .میکرد سفر کرد تا اینکه به انتهای کوچه رسید 

 یکی از افرادش کیف رو باز کرد و تکتک اسکناس رو شمرد و

ای مطمئن شد که هر پنی رو دریافت میکنه. اون از ماشینی بر  

 .شمارش سریعش استفاده کرد و مطمئن شد که اونها تقلبی نیست

 .این زمان تا ابد طول کشید

 ونسا به آرومی روی پاهاش بلند شد و زانوهاش از برخورد با زمین 

 سرخ شد. زنی قوی و مغرور که قبال میشناختم، کامال از بین رفته 
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ما اون رو به  بود. شکسته شده بود و قابل تعمیر نبود. با وجود اینکه  

 گذشته برگردوندیم اما اون هرگز مثل سابق نمیشد. حتما بعد از کارهای

 وحشتناکی که باهاش انجام میداد ونسا رو میکرد جوری که ورزیده 

 .شده بود. به من و کین نگاه کرد و بعد شروع به گریه کرد

 .خواهر من هرگز گریه نمیکرد 

ه شدیم. اون به سختی فوالد وونسا با چیزی ساخته شده بود که ما ساخت  

 سنگدلتر از گاییدن بود. تو میتونستی همه انگشتهاش رو بشکنی 

 ولی اون یه ترک هم برنمیداشت. اما انگار اون مرگ رو یک میلیون 

 .بار تجربه کرده بود 

 ".تو پولت رو گرفتی  "

 .دستم رو روی تفنگ گذاشتم 

 "بزار اون بره "

میرسید من تیر دریافت میکردم. مهم نبود وقتی ونسا به جای امن  . 

 خون من برای قتل فریاد میکشید. باید این کار رو میکردم. باید

 .نابودش میکردم

 ".شنیدی عزیزه دلم "

 :دوباره هلش داد

 "برو "

 پاهاش رو تکون داد قبل از اینکه پاهاش رو پیدا کنه. سپس آهسته دور 
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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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