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 .الکترونیکی تو خونه وجود نداشت.نمیدونستم چه مدت اونجا بودم

 مثل ابدیت بود، اما فقط چند هفته طول میکشید. شاید یک ماه 

 .اما مثل یک عمر بود

 از اونجایی که در طول روز کاری برای انجام دادن نداشتم، به جاش

 خیلی چرت میزدم. من زمان آزادم رو برای بهبود یافتن از زخمهایی 

 که متحمل شده بودم صرف کردم. دندههام در تمام جاهایی که بهم لگد 

 .زده بود درد میکرد و تموم کمرم پر از اثار زخم و حاشیه شالق بود

 کمربندش رو باز کرد و من رو با اون زد. بیشتر از همه باسنم رو 

 .عالمتگذاری میکنه

نمیزنه.حداقل به سختی من متوجه شدم که هرگز صورتم رو کتک   

 نمیزنه که کبود بشه. و اون هیچ وقت از زانو به من صدمه نزده 

 .شانههام و بازوهایم هم نجات پیدا کردن.. اما کمرم بیشتر آسیبدیده

 شاید نمیخواست کسی بدونه که با من چی کار کرده. امیدی به این 

 .بود. اگر کسی وارد خانه میشد، میتونستم بگم که اسیر شدم

 میتونستم تموم عالیم و کبودیها رو به اونا نشون بدم. پلیس رو برای 

 .من خبر میکردن. هیچکس نمیتونست بشنوه و کاری نکنه

 .میدونستم که تو خونه اس صداش خونه رو تکون داد

 "هرزه کوچولوی من کجاست؟"

 .چه لقب نازی

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

 یک لحظه بعد، او به اتاق من اومد، کت و شلوار مجعد به تن 

ت،انگار جلسه کاری محترمانه اش رو ترک کرده. باید ازداش  

 فعالیتهای جنایی پول بگیره این بهترین حدس من بود هیچکس چنین 

 .ثروتی نداشت مگه اینکه قانون رو زیر پا بذاره 

 اون به تخت نزدیک شد و با گرفتن قوزک پام من رو به سمت لبه 

 .تخت کشید تا اینکه زیر اون بودم 

بود متنفر بودم  از اینکه قوی . 

 "دلت برام تنگ شده بود؟"

 ".حتی اگر مرده بودی، دلم برات تنگ نمیشد"

 .به دستش لگد زدم و عقبش زدم

 .هر بار که اون رو نادیده میگرفتم به نظر از این خوشش میاومد

 بعد ا اذیتت میکنم. اما االن چیزی هست که ما باید دربارهاش بحث"

 ".کنیم

باشهاین باید خوب  . 

 "فرانسین"

 .انگشتاش رو طوری به هم کوبید که انگار داره به سگ اشاره میکنه

 زن جوان با اطاعت وارد اتاق شد. لباس طراحی شده پوشیده بود و 

 موهای صاف و لطیف داشت. اون من رو یاد زنی انداخت که قبل از 

 .حراجی آرایشم رو درست کرده بود 
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 "من اینجام ارباب"

" کوچولوی من، این زن قراره امشب تو رو آماده کنه منهرزه   

 "مهمونی شام دارم و دوست دارم تو رو به عنوان مهمان دعوت کنم

 مهمونی شام؟ معنیش این بود که بقیه ادما اونجا باشن؟ خیلی خوب بود 

 .که حقیقت داشته باش

 :گفت

 ".همکاری کن"

 :فرمان داد

" نه بتونی بیرون بری اویزونت اگه ناراحتش کنی قبل از اینکه از خو   

 ".میکنم

 .اونجا بود تمومش کرد این اصال جالب نبود 

 "گرفتی؟ "

 "گمشو"

 .این جواب همیشگی من بود. اهمیتی نمیدادم که اون رو عوض کنم

 .سرش رو با سرگرمی برگردوند

 "یکم چموشه"

 :با خنده گفت

 ".میتونم این رو ببینم"

 حاال به او چشمغره رفتم 
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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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