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 .من میخواستم برای کاری که با بقیه کرده بود هم انتقام بگیرم

 

خیره شده باید جواب بدممیدونستم که وقتی به من  . 

 ".شاید یه روز بتونی به من قدرت بدی "

 "چرا باید همچین کاری بکنم؟"

 .خندید، انگار که این ایده خندهدار بود

 خب، تا ابد مجرد میمونی؟ تو هیچوقت فکر نمیکنی که زن داشته"

 "باشی؟ یا بچه؟

 هر چه بیشتر ازش متنفر میشدم، سختتر بود که تحتتاثیرش قرار 

 .بدم. کلمات گلوم رو سوزوند

 "یه زن؟"

 :پرسید

 "چرا این یه قدرت به حساب میاد؟"

 :من پرسیدم

 "خانم بنز؟ "

 :ادامه دادم

 ازدواج با ثروتمندترین ، جنایتکارترین مرد دنیا؟ این عناوین به نظرم "

 به طور خودکار با خودش قدرت میاره، این با احترام میاد.این مثل یه 
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میتونه به طرف کسی بره و بی دلیل و کوچیکترینامتیازه اون   

 اهمیتی تو سرش شلیک کنه.اون میتونه بچههاتو بزرگ بکنه و بهت 

 احترام بزاره به نظرم این موقعیتی هست که هر زنی میخواد خودش 

 ".رو بکشه و به این برسه 

 شامش رو نصفه خورده بود، اما دیگه توجهی به شام نداشت. با عالقه 

ه میکرد و کلماتم رو در ذهنش مرور میکردبه من نگا . 

 ".فکر میکنم حاال میفهمم"

 چیو فهمید؟ اون میدونست دارم چیکار میکنم؟ 

 اومدی اینجا و ازم متنفر بودی، اما حاال به ثروتم و به قدرتم حسودی "

 میکنی تو می خوای برای خودت قدرت داشته باشی حتی اگه معنیش 

یاین باشه که با من ازدواج کن ." 

 .هر چیزی که از هل دادن آلت مصنوعی به باسن من دور نگه میداره 

 .فکر کنم بعد از همه اینا فهمیدی من اونقدرا هم منزجر کننده نیستم "

 ".فکر کنم یاد گرفته باشی که دنیای واقعی چطور کار میکنه

 .از شرابش نوشید

 ".من جاهطلبی تو رو تحسین میکنم. خیلی از زنها این رو ندارن "

 .من آرزوی زیادی برای کشتنت دارم 

 من در مورد گرفتن یه زن فکر کردم، اما هیچ زنی رو الیق این "

 ".موقعیت پیدا نکردم. شاید باالخره پیداش کردم
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 .گیالسش رو به گیالس من زد در مقابل نونها

 از گیالسم نوشیدم امیدوار بودم که جایی باشم که میخواستم باشم. اگه 

همسرش بودم با من مثل یک برده رفتار میکرد؟ اجازه میداد من   

 .خونه رو تنهایی ترک کنم؟ چون من قطع ا میتونستم فرار کنم

 "حقیقتا"

 » فصل سیزدهم  «

 » کرو «

 ".حاال میدونیم که کجا زندگی میکنه "

 .کین نشونههارو روی نقشه گذاشت

" که ما دروازهدو ورودی، یکی در جلو و دیگری در عقب. من میگم   

 ".جلویی رو با نارنجک منفجر کنیم و ضربه محکمی بهش بزنیم

 "فکر نمیکنی که نارنجک خیلی واضح باشه؟"

 "دیگه چطوری باید بریم تو؟"

 ".باال رفتن چطور؟ باسن گنده"

 برادرم به راهای دیگه فکر نمیکرد همیشه سادهترین راه رو انتخاب 

 .میکرد

 :با ناباوری پرسید

" قراره سی مرد بدون توجه به دروازه باال برن؟و  " 
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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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