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 مجبورم میکردن با ضربهای که میزدن بیدار بمونم. قلبم چنان سخت 

 .میتپید که نزدیک بود گرفتار ایست قلبی بشم 

اذیتم میکردم از اینکه التای اونا بدتر از بنز بودند، به نوبت   

 .پشمالوشون رو تو دهنم بزارن، سرم رو به دیوار کوبیدند

 .بدترین شب زندگیم بود

 .این باعث میشد تمام روز بنز رام شدنیتر به نظر برسه

 نمیتونستم بیشتر از این تحمل کنم، فکر میکردم قوی هستم فکر 

که چقدر ضعیف میکردم غیرقابل شکستن هستم اما به سرعت فهمیدم   

 هستم، زیر فشار خم شده و فرو ریخته بودم. رویاهام پر از کابوس بود 

 و حتی نتونستم تو خواب هم فرار کنم. هر لحظه زنده بودن شکنجه 

 .بود

 .خودکشی تنها راه من بود

 مگه اینکه بتونم بنز رو برای مراقبت از خودم متقاعد کنم اگر کاری

بکنه و یا عاشقم بشه و اونقدر حسود بشه که میکردم که ازم قدردانی   

 نزاره مرد دیگه ای من رو لمس کنه و برای صدمه زدن به من

 احساس بدی پیدا بکنه، شاید بتونه من رو با خودش هم رتبه ببینه و

 .شاید بتونه به جای سیلی من رو نوازش کنه 

 .شاید همه چیز متفاوت بشه

اقم ظاهر نمیشد و ازم سکسبنز پنج روز بهم استراحت داد، تو ات  

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

 نمیخواست اون الت بزرگش رو توی دهن من فشار نداد و ازم 

 .نخواست که اون رو و براش ساک بزنم بنز بهم ارامش داد 

 !برای اولین بار

 میدونم باید از لطفی که بهم کرده استفاده کنم و تا جایی که ممکنه 

رزش مراقبت پیش برم مجبور شدم حرکتی بکنم و بهش بفهمونم من ا  

 اون رو دارم، نه اسیب زدن به من. اما مردی مثل این چی میخواست؟ 

 اون عاشق پرخاشگری من بود اون عاشق مبارزه طلبی من بود باید 

 اونارو حفظ میکردم و ازش اطاعت میکردم تا باعث خوشحالیش بشم 

 اما باید یه چیزی رو تغییر بدم، مجبورم یه جور دیگه بهش نزدیک 

ثابت میکردم که دوسش دارم حتی اگه هر چقدر ازش متنفر  بشم باید  

 .باشم

******************************************** 

 یه شب با لباسی که تو کمد پیدا کردم، برای شام پایین رفتم یه نفر لباس

 .چرک هام رو برداشته و شسته بود و اونارو توی کمد قرار داده بود 

چرکام میاومد و هر روز صبح لباسهام روهر شب برای سبد لباس   

 .تمیز پس میداد

 لباس قرمز بود و به پوستم خیلی میاومد با موهام عالی شده بود کار

 موها و ارایشم رو خودم انجام داده بودم. در حالی که سعی میکردم 

 .خودم رو به همون اندازه که فرانسین زیبا کرده بود زیبا جلوه بدم

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

باشه امیدوارم این کافی . 

 بنز با تلفنش که تو دستش بود پشت میز نشسته بود چیزی رو روی 

 .صفحه میخوند مثل یه ایمیل

 .من روی صندلی کنار اون نشستم، عمد ا اجازه دادم زانوم لمسش کنه

 وقتی متوجه من شد سرش رو بلند کرد اون به من چشم دوخته بود و 

 .نمیتونست تعجب رو از چهرهاش پنهون کنه

" نظر میاد بهتر شدیبه  ." 

 ".فقط چند روز نیاز داشتم تا استراحت کنم"

 .یه بشقاب جلوی من گذاشته شده بود و غذام رو مثل یه ملکه خوردم

 .به نگاه کردن به من ادامه داد

 ".پسرا گفتن که خوش گذروندن "

 ".گمون کنم اینکارو کردن اما من نه"

 .با دهان بسته خندید

 ".غافلگیر نشدم "

" ذت نبردم چون اونا تو نبودن من ل ." 

 .سعی کردم تا حد امکان متقاعد کننده باشم

 :پرسید

 "اوه واقعا؟"

 ادامه داد 
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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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