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 :به سردی پرسیدم

 "منظورت چیه؟ "

 :ادامه دادم

 من با اون خداحافظی کردم وقتی که مغزش روی ژاکتم پاشید وقتی  "

خداحافظی کردم. کین، من  1چشماش با مال من قفل شدن با اون   

 ".خداحافظیم رو کردم

 لیوان رو جلوی لبام اوردم. و آسایشم رو در مایعی که من رو به آتیش

 .میکشید میگرفتم

 ".مامان از این خوشحال نشد "

 خوب، اونم مرده، ما هرگز نمیدونیم چه احساسی در این اره  "

 ".داشت 

 ".من فکر میکنم اون فقط سرد بود"

 ".منم ادم سردی هستم. نباید این قدر غافلگیر کننده باشه"

 چشماش به سمت تصاویر روی دیوار حرکت کردن، اثر هنرهای 

تر دیوارها رو تو خونه من پوشانده بود.اونا قطعه عظیم اصلی که بیش  

 .و با شکوه بودند که زیبایی جهان رو نشون میدادند

 ".هر چی که تو بگی مرد "

 دوباره به شعلههای آتیش برگشت، انگشتاش مدام به شیشه ضربه 
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 .میزد

 … هیچ وقت غصه نخورم

ن االن هم منتظر از شبی که اون مرده من برای انتقام آمادهام. تا همی "  

 ".توئم

 "نقشه ای داری؟ "

 بیشتر وقتم رو صرف احتماالت کردم. من فقط از کسایی که از من

 عبور کردن انتقام نگرفتم. من اونا رو قطعهقطعه کردم و اونارو

 طوری تحقیر کردم که کل دنیا ببینه. من این چیزا رو با ظرافت آماده 

مناسبی به دست بیارمکردم، منتظر زمانم شدم تا فرصت  . 

 من میخوام دقیق ا کاری رو که با ما کرد رو انجام بدم، ولی برای  "

 ".اون 

 "و دقیقا منظورت از این چیه؟ "

 میخوام کسی رو که دوست داره بگیرم و بی رحمانه شکنجهاش بدم، "

 دلم میخواد هر شب که میخواد بخوابه اما میدونه ما کسایی رو که

داریم. که دارن خفه میشن، مورد تجاوز قرار اون دوست داره رو   

 میگیرن و به فراموشی سپرده میشن و بعد، وقتی فکر میکنه که 

 ".میخواد اونا رو پس بگیره, ما ماشه رو میکشیم 

 "به نظر منصفانه میاد. اما یک مشکل وجود داره "

 .من قبال میدونستم که این مشکل چیه
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ره هیچ دوستی نداره.. زن نداره اون کسی رو نداره.. خانوادهای ندا "  

 ".بچه هم نداره 

 ".هر کسی یه نفر رو داره "

 .حتی من هم یه نفر رو داشتم

 .سرش رو تکان داد

 اون به دالیلی بیرحمه، اون کسی یا چیزی غیر از قدرت رو دوست  "

 ".نداره 

 ".این اتفاق میافته.. فقط باید منتظرش بمونیم  "

 :پرسید

 "صبر تا کی؟ "

ور بودم کل عمرم رو صبر میکردم، انتقامگیری یه ماراتون اگه مجب  

 بود، نه خیلی سریع، این وقت و برنامه ریزی الزم داشت، این صبر 

 .و شکیبایی میخواست. این باید درست باشه تا بی نقص از اب در بیاد

 » فصل هشتم «

 » پیرل «

 !نمیتونستم تکون بخورم

جاهام شکسته شده بود، خون ریزی همه جام آسیب دیده بود. بعضی   

 .زیادی داشتم

 !درد داشت
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 چند بار از این گذشتم و یه تحریک کننده به سیستم من تزریق کردن 

 

 

 

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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