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 الزانیا و نون سیر، من از شرایط زنده بودن و مردی که هر روز بهم 

 .تجاوز میکرد متنفر بودم، اما نمیتونستم انکار کنم که غذا چقدر خوبه 

 .حداقل این چیزی بود که باید سپاسگزار باشم

 ".فکر کردم میخوای فرار کنی"

خودم رو بگیرم، حتی اگه  جمله از ناکجا آباد اومد و نمیتونستم جلوی  

 این حرف کمی بود. چشمهام به غذا چسبیده شده بودن و نمیخواستم 

 نگاش کنم. از شب اپرا زیاد حرف نزده بودیم، تنها زمانی که اون به 

 من چیزی گفت این بود که من رو یه هرزه کوچولو کثیف صدا زد 

 .)هرزه کوچولوی کثیف (تاکید میکنه

 "ببخشید؟"

" ر کردم میخوای فرار کنیتو اپرا فک  ." 

 همچنان به خوردن ادامه میداد، انگار که این مکالمه نیاز به 

 رویارویی چشم نداشت به هر حال، اینطور نبود. اگر اینطور بود، 

 .سرم رو به میز میکوبیدم

 "چرا باید همچین کاری کنم؟"

 از وقتی که اینجا زندگی کردم دروغگوی بزرگی شدم. وقتی که زندگیم 

یه تار مو بند بود، کارهای احمقانهای برای زنده موندن انجام دادم به . 

 من میدونم تو چقدر قوی هستی تو این رو به من نشون دادی، کجا "

 "باید برم؟چقدر طول میکشه بیای و من رو پیدا بکنی؟
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 این جواب درست بود، چون چشماش از خوشحالی برق زد. اون عاشق 

حتی اگه فقط داشتم پاچهخواری میکردماین بود من ازش تعریف کنم،  . 

 اون عاشق این بود که بدونه که من کامال تحت کنترلش هستم هر جا که 

 میرفتیم وانمود نمیکردم که نمیخوام فرار کنم. من فقط توضیح 

 .میدادم چیزی رو که اون میخواست بشنوه و این جواب داد 

 ".خوبه هرزه کوچولو "

نشده بوداین اسم هنوز برام عادی  . 

 تو باهوشتر از اونی هستی که من بهت اعتبار دادم. اون آتیش هنوز "

 تو چشمات میسوزه تیره اما روشن. اما ذهنت تصمیمات خوبی 

 میگیره تو درک میکنی زمانی که دیگران نسبت بهت برتری پیدا 

 .میکنن چه موقع تسلیم بشی. این کاریه که بردههای باهوش میکنن

باهوش نبودن  بقیه هرگز اینقدر ." 

 میخواستم چاقو رو فرو کنم تو گلوش میخواستم سرخرگ کاروتید رو 

 قطع کنم و ببینم که خونریزی میکنه و ممیره وقتی بهم بی احترامی 

 میکرد میخواستم بکشمش اما وقتی درباره برده های سابق خودش 

 صحبت میکرد درباره اینکه اونا چقدر ضعیف بودن خشمم رو

اقعیت این بود که اونارو به راحتی میکشت، مثل یه برمیانگیخت. و   

 کاندوم استفادهشده، اونارو کنار زده بود، این فقط اعصابم رو خورد 

 میکرد. من فقط نمیخواستم انتقام کاری که با من کرده بود رو بگیرم 
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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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