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  ".تو فقط از طرف من رد شدی"

 ".اره "

 باید این داستان رو باور میکردم در غیر این صورت، این کار هرگز 

 .عملی نخواهد بود 

" منو اونجوری که تو میکنی اما اونا کار درست رو انجام ندادن اونا   

 نکردن مثل پسرایی بودن که وقتی التشون سخت میشد هیچ ایدهای 

 ".نداشتن که چیکار کنن

 .به خوردن غذام ادامه دادم و وانمود کردم که همه چی کامال طبیعه

 .وقتی اون ساکت شد، میدونستم که این فکر سرگرمش کرده

 ...وقتی به من صدمه میزنی, خوشم نمیاد.. در واقع ازش متنفرم "

 "....ولی بعضی وقتا 

 .لیوان شراب رو جلوی لبام اوردم

 "بی خیال "

 جرعه طوالنی از شرابم رو نوشیدم و به الکل احتیاج داشتم تا اعصابم 

 .رو مثل پوالد کنم

 :زیر لب گفت

 "نه"

 :ادامه داد
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 "چیه؟"

" ارهگاهی اوقات حس خوبی د ..." 

 فقط تونستم این رو بگم تا زنده موندنم رو تضمین کنم باید برای 

 محافظت از خودم این کار رو میکردم. من باید این کار را میکردم

 .اگه هر نوع آیندهای رو میخواستم که تو اینجا شالق نخوردم 

 .چشماش از شهوت تیره شد

 .گوشت رو بریدم و آهسته خوردم

" ن اونا چیزی نیستن که من بهش عادت دارماونا مرد واقعی نیست ." 

 .دستش رو از زیر میز روی رونم گذاشت

 .به سمتش برگشتم با درخششی در چشمام

 "نمیخوای بهم اجازه بدی غذام رو تموم کنم؟ انقدر وحشی هستی؟ "

 .قبل از اینکه دستش رو بکشد لبخند زد

 .در واقع دستش رو کنار کشید

 ".درباره خودت بهم بگو "

 "درباره من؟"

 قبال هیچ وقت از من سوال نکرده بود تنها زمانی که این کار رو کرد 

 وقتی بود که اسم من رو پرسید به غیر از این، هیچ عالقهای به من به 

 .عنوان یک شخص نداشت

 ".اره "
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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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