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 قاب سقف رو کشیدم و اون رو مقابل مجرای تهویه باز کردم یه فوت 

مستقیما به کسایی که سمت چپ نشسته بودند دید داشتیم فضا بود، ما  . 

 صدای بلند خواننده اپرا تو راهرو پیچید و باعث شد گوشهام زنگ 

 .بزنن 

 :کین گفت

 ".صداش مضخرفه "

 :ادامه داد

 ".من به اپرا عادت نمیکنم"

 .من خوشم میاومد اگه انقدر از مردم متنفر نبودم اغلب میاومدم

" رو بکنیمخفهشو و بذار این کا ." 

 در انتها توسعه دهنده دوربین رو کشید خارج از قاب صفحه اون رو 

 آویزون کرد از باالی سر جمعیت، اما درخشش پوشش سقف طوری 

 .بود که کسی متوجهاش نشه

 موبایلم رو بیرون آوردم و صفحه تلویزیون رو چک کردم، دیدم که

 .زمان واقعی رو میتونم از دوربین ببینم 

 ".بیشتر به سمت راست "

 .کین دکمه دوربین رو زد و دوربین رو تنظیم کرد

 ".زومش کن"

 لنز رو متمرکز کرد، بالکن کامال مشخص بود که بنز و دختری که 
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 .باهاش قرار گذاشته بود اونجا نشسته بودن 

 ".یکم به سمت راست"

 .زیر لب غرولندی کرد و نفس کشید و دوربین رو تنظیم کرد

" باشه؟  این خوبه؟ " 

 تغییر تنظیم روی صفحه رو تغییر دادم تا کیفیت تصویر بهتر از این 

 باشه. وقتی هر دوی اونارو در یه قاب گرفتم، خشکم زد. از اون شب، 

 بنز رو ندیده بودم و وقتی بهش نگاه کردم، خشم درونم رو به یاد 

 اوردم. تصور کردم که چطور اون هفتتیر رو از کتش بیرون کشید و

 .درست پشت سر ونسا شلیک کرد

 .دستام شوکه شده بود

 :تکرار کرد

 "این خوبه؟"

 نگاهم به سمت زنی که کنارش نشسته بود جلب شد، تو لباس آبی سیر

 دستدوز که توسط طراح خودش درست شده بود، پیرهن بلند با بدن 

 الغرش جور بود انگار که لباس رو برای بدن اون ساختن. شانههای 

و استخونی داشت که الغر و نازک بود. اون در زمان پهن و گرد   

 فراغتش یه نوع فعالیتی میکرد، تیراندازی و باال رفتن از کوه، 

 .محوطه بالکن بیشتر اندام پایینی اون رو از دید من پنهون کرده بود

 چشمام به طرف گردن باریکش رفت تو گودی گردنش یه گردنبند 
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خیلی سخاوتمندانه و گرون بود که دختره الماس روی طالی سفید بود،   

 این رو برای خودش بخره. این یه هدیه بود، بنز به بردههاش هدیه 

 .نمیداد فقط از اونا میگرفت

 به چشمهاش نگاه کردم با دیدن چشمان آبیش دیدم که هیچ عالقهای به 

 چیزی که بهش نگاه میکرد نداشت. ذهنش جای دیگهای بود و به 

متفاوت فکر میکرد. لبهاش از ماتیک یاقوت قرمز چیزی در دنیایی   

 پر شده بودن و چشماش از آرایش میدرخشید. موهاش در حلقههای 

 درخشان و براق بود و شکل صورتش رو مشخص کرده بود. همون 

 .قدر که مردم ادعا میکردن زیبا بود

 .ولی هنوز تحتتاثیر قرار نگرفته بودم

 "!کرو"

 "چیه؟"

فوران خشم بهش نگاه کردمبه طرفش چرخیدم، با  . 

 ".خفه شو وگرنه یکی صدامون رو میشنوه"

 ".دوربین خوبه یا چیه؟ حاال دو بار ازت سوال کردما"

 ".اینجا خوبه"

 .تلفنم رو بهش دادم

 با یه دستش توسعه دهنده و با یه دستش تلفن من رو گرفت. اون درست 

 مثل هفته گذشته با خودش سوت زد 
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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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