
                                                                                                               

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

 .دستش

قتی که من رو پیدا میکرد، که همیشه این کار رو میکرد، تا زمانیو  

 .که از هوش برم من رو کتک میزد 

 عاشق این بود من رو ببنده و شالق بزنه.تو پوستم شکاف ایجاد میکرد 

 تا من رو به اطاعت وا داره.عاشق این بود من خونریزی کنم. و وقتی 

میدید کاری میکرد بیشتر خون از پوستم تراوش میکرد و اون   

 .خونریزی کنم. اون کارهای مریضگونهی زیادی میکرد

 من بازیچه اون بودم من انسان نبودم. با من مثل یه عروسک پارچهای 

 .رفتار میکرد که میتونست اون رو دور بندازه

 .سه میلیون دالر برای این خرج کرده

ساحلی تو ساردنی واون احتماال یه قایق تفریحی در مدیترانه، یه خونه   

 .یه المبورگینی در گاراژش داشت 

 .در حالی که من اینجا سیلی میخوردم 

 وقتی از اینجا خارج شدم، اون رو شکار میکردم. من اون رو پیدا 

 خواهم کرد (کسی که پیرل رو دزدید و فروختش) و اون سه میلیون 

م و مال دالر رو میگیرم. به پول اهمیت نمیدادم.. ولی لیاقتش رو داشت  

 .من بود هیچکس نباید از بردگی من سود ببره

 .فقط باید از اینجا میرفتم بیرون 

 من مطمئن نبودم اون برای یه زندگی چی کار میکنه، ولی باید یه کار
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 مهم برای خودش تو این کاخ داشته باشه. تو وسط یک شهر بودیم، اما 

پنجرهها مانع فرار مننمیتونستم تشخیص بدم کجا. میلههای باالی    

 میشدن، اما هنوز میتونستم به بیرون نگاه کنم. قطع ا اروپا بود. بدون 

 نشونههای مشخص، نمیتونستم دقیق ا همون جایی که بودم رو تعیین

 کنم. شاید فرانسه، شاید ایتالیا، اهمیتی نداشت. یا یکی از اون مکانها، 

ه باید میکردم این بود فقط یه سفارت آمریکا داشته باشه تنها کاری ک  

 که به اونجا برم و به اونها بگمم که من دزدیده شده بودم. بعد سوار 

 اولین هواپیما به آمریکا میشم. وقتی به اوجا رسیدم، دیگه هرگز از 

 .اونجا بیرون نمیرفتم

 شکنجهگر من در طول روز ناپدید شده بود، یا حداقل، جایی بود که من

پیدا کنم. مریدانش داخل خونه گشت میزدن نمیتونستم به آن دسترسی   

 و تموم خروجیها و پنجرهها رو نگاه میکردن. دوربینها در هر اتاق، 

 شامل اتاقخواب من بودن. حتی یه ذره هم حریم خصوصی نداشتم. هر 

 .حرکت کوچیک من رو تماشا میکرد مثل اینکه من سگم

هایمن وقتم رو تو اتاقم صرف میکردم و لذت میبردم و ساعت  

 خوشی رو با لذت میگذروندم تا اینکه از کار لعنتی که داشت میکرد 

 برگشت. هر روز با من بدرفتاری میکرد. تنها استثنا وقتی بود که 

 .مریض بود.که اینم خیلی اتفاق نمیافته. فقط یبار اتفاق افتاد

 عالوه بر یه سیستم صوتی ساخته شده تو دیوارها, هیچ ساعت یا وسایل
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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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