
                                                                                                               

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

نگاه کرد انگار که مطمئن نبود شد و تا ابد طول کشید. به پشت سرش   

 .این یک بازی مسخره است یا نه 

 "ونسا "

 صدام قویتر از بیانم بود. باید اون رو به االن برش میگردوندم. باید

 فاصله بینمون رو زود طی میکرد قبل از اینکه اون مادرش به خطا 

 نظرش رو عوض کنه. تفنگ رو از غالفش بیرون کشیدم. فقط از 

 .جاش

برگشت و اشک توی چشمهاش حلقه زد  به طرفم . 

 ".باسنت رو وردار و بیا اینجا "

 ما میتونیم بعد ا با مشکالتش مقابله کنیم. در حال حاضر زمان برای

 .آزار و اذیت احساسیش نبود

 "تکون بخور "

 تندتر حرکت کرد و به نیمه راه رسید. بازوهاش رو دورش حلقه کرده

اهای برهنهاش به گودالهای آب بود تا از سرما جلوگیری کنه. پ  

 برخورد کرد، اما به نظر نمیرسید که اهمیت بده. بدنش به همه چیز 

 .بیحس شده بود

 تقریبا اینجا بود درست در این نبرد. باید اون رو میبردیم بیمارستان و

 سالمت روانیش رو چک میکردیم. بدون اینکه حتی یک کلمه ازش

شخص نیست. زنی که میشناختم بشنوم، میدونستم که اون همون   
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 .مرده بود. حاال تنها چیزی که باقی مونده بود جسمش بود

 ".اون خیلی طولش میده "

 .تفنگ رو از جیبش درآورد

 ".شلیک کن "

 کین سریعتر از من واکنش نشون داد و تفنگش رو باال گرفت و نشونه 

 .رفت 

 .من روی ونسا تمرکز کردم و حرکتش از توجهام دور شد

 .تفنگ رو مستقیم ا به طرف خواهرم نشونه رفت و شلیک کرد

 من یه نانو ثانیه داشتم که واکنش نشون بدم تنها کاری که میتونستم 

 بکنم این بود که متهمش کنم به سرعت به طرفش دویدم، عضالت پاهام

 از شدت تقال جیغ میزدن. دستم بدن نحیفش رو گرفت و تا از این که 

یری کنمبه زمین بخوره جلوگ . 

 .اما دیر شده بود

 سرش به جلو تکان خورد چون گلوله به پشت جمجمهاش اصابت کرد 

 و خون رو از جلو به بیرون پاشید. همه خونش روی صورت و ژاکتم 

 بود. قبل از تاریکی چشمهاش رو بهم دوخته بود. بعد، قبل از اینکه به 

 .زمین بخوره مرده بود 

م بپذیرم؛ تکونش دادم. گوشم رو به میدونستم که مرده، اما نمیتونست   

 سینهاش فشردم و به ضربان قلبش گوش دادم. نفسم راوحبس کردم. به 
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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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