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 ضرب و شتم قرار میگیری. بنابراین در حالی که هنوز میتونی از 

 ".شامت لذت ببر 

 اون مچ دستم رو با یه فشار محکم آزاد کرد و من رو به پشتی صندلی 

 .هل داد

 مردا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود و رفتار خشن بنز با من هیچ معنایی 

بود در واقع، اونا خیلی نداشت، اشتهای اونا نه تنها سرکوب نشده   

 .گرسنه به نظر میرسیدن 

 .مچ دستم انقدر زقزق میکرد که حتی نمیتونستم ازش استفاده کنم

 :بنز به بشقابم اشاره کرد

 ".بخور حال "

 دوباره اون رو به مبارزه دعوت نکردم. از دست چپم برای خوردن 

م رو غذا استفاده کردم، هر چند که اشتها نداشتم. سعی کردم اشکها  

 .دوباره به صورت حقیقت وحشتناکی که روی شونههام بود نگه دارم

 .من در شرف تجاوز به دست چهار غریبه بودم

 » فصل هفتم  «

 » کرو «

 جلوی شومینه نشسته بودم، تو اتاق مطالعهام. رقصیدن شعلههای اتش 

 رو تماشا می 

آتشدان کردم اونا ترک خورده و جا به جا میشدن و جرقهها به درون   
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 ریخته میشدن از زمستون طولنی، حومه شهر با مه گرفته شده بود و 

 .آفتاب سوزان نادر بود

 گیالس برندی کنارم روی میز نشسته بود، گیالسی دیگه ریختم و با هر 

 نوشیدنیخودم رو به مدهوشی فرو بردم، براندی قدیمی و خوب بود، 

گرانبها بود، اما  بهترین چیزی که تا به حال چشیده بودم. هر بطری  

 .من از نوشیدن چیز دیگهای خودداری کردم 

 !برندی تنها دوستم بود

 به تابلوهای روی دیوار خیره شده بودم اصل بودن و فقط برای من 

 ساخته شده بودن، اونا حومه شهر رو نشون میدادن،تپه های تاکستان 

دوخته انگور رو نشون میداد که به خورشید منتهی میشد به افق چشم   

 .بودن. خونهها مثل زمان باستان روی سنگفرش دیده میشدن 

 .نقاشیها باعث خوشحالی من بودن 

 .حال اونا فقط من رو بدبخت کردند

 .صدای تقتق آهسته در به گوش رسید

 "بله؟"

 .خدمتکارام بدون اجازه من در رو باز نمیکردند

 ".کین اینجاست و میخواد شما رو ببینه"

پاتریشیا از در شنیده میشدصدای آروم  . 

 نمیخواستم برادرم رو ببینم، نمیخواستم کسی رو ببینم، چند باری که
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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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