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 میدونی من یه برده ام، و تو هم برای اون کار میکنی؟خودت 

 میدونی چطور راحت میشد تو به جای من بودی؟تو از اینم 

 ".عوضیتری 

 فرانسین کلمات رو بدون حتی یه عکسالعمل مختصر قورت داد تمام

 .حرفهام از چهره بیحالت اون باال رفتن و تو هوا محو شدن 

 ".به قالده نیاز داره"

 ببخشید؟ 

 ".تو موقعیت متفاوت اره...اما قالده روی این کار نمیکنه"

 فرانسین دستش رو روی سینه اون گذاشت و طوری به من خیره شد 

 که انگار من یه آدم آزار دهندهام. اون به اندازه کافی دستمزد نگرفته 

 .بود که با من کنار بیاد

 .واقع ا دلم براش میسوخت، نه نمیسوخت 

اون گفت در توافق با : 

 "حق با توئه"

 :ادامه داد

 "این برای من کار میکنه "

 یک دسته فلزی دست و پابند از جیبش دراورد. مثل یه دستبند نقره 

 معمولی به نظر میرسید. ساده و خستهکننده، اون رو دور مچ دست

 .من حلقه کرد و قفل کرد
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بودممیدونستم چی بود، من قبال طعم یکی از این هارو چشیده  . 

 !عوضی

 .اون کنترل رو به فرانسین داد

 اون دیگه نباید به تو زحمت بده، اما مراقبش باش. اگه میخوای  "

 ".موهاش رو کوتاه کنی، ببندش.اون میتونه هر چیزی رو برداره

 اون بیگناه بود یا نه، مهم نبود اگه مجبور بودم اون رو هم بیرون 

. به همین خاطر اون رومیبردم. اون با انتخاب خودش اینجا بود  

 مستقیم ا سر راهم قرار داد و هر کسی که تو راه من بود باید حذف 

 .میشد

 ".من می فهمم  "

 اون یه آواز شاعرانه داشت، همونطور که در طول یه ترانه به گوش 

 .میرسید

 چرا شکارچی من به جای من اون رو نمیخواست؟ قشنگتر بود، 

شیفته من بود؟ چرا اون رو نمیبست و سینههاش بزرگتر بود، چرا   

 اون رو به عنوان اسباب بازی جدید انتخاب نمیکرد؟

 تو اون لحظه، متوجه شدم که هنوز اسم شکنجه گرم رو نمیدونم. من 

 .هیچوقت نپرسیدم و اونم هیچوقت بهم نگفت. هنوز اهمیتی نمیدادم 

من آزاد  ولی شاید بعدها مفید باشه. وقتی به سفارت رفتم، هدف اولیه  

 بودن بود. اما وظیفه دوم من این بود که اون رو بیرون بکشم 
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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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