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 بود 

 صدای تیراندازی بیشتری بلند شد و صدای فریاد ها افزاش یافت.بنز به 

 افرادش دستور داد. و مرد دیگه ای سربازانش رو جمع کرد. بدون 

رد خونینهاینکه به پشت میز نگاه کنم میدونستم که اونجا میداون نب . 

 !لطفا بنز رو بکش

 .لطفا

 :مردی فریاد زد

 "دختره کدوم جهنمیه؟"

 :مرد دیگهای جواب داد

 "تو فکر میکنی من میدونم؟ "

 دنبال من میگشتن؟ 

 کسی اینجا بود که من رو نجات بده؟ 

 ایا جیکوب با مسئولین ارتباط برقرار کرده بود و اونا به دنبال من راه 

اینجا تعقیب کردن؟ من آزاد شدم؟ این پایان  افتاده بودن و من رو تا  

 .اسارتم بود؟ این خیلی خوب بود که واقعیت داشته باشه

 مردی کنار من با اسلحه تو دستش ظاهر شد. موهای قهوهای تیره و 

 چشمهای فندقی داشت. ساختار استخوانیاش برجسته و آروارهاش 

 .سخت بود. تو یه لحظه شناختمش

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

 .خودش بود

 "بجنب"

 :با شلیک یه گلوله فریاد زد

 "حاال"

 دوباره در این مورد فکر نکردم. این مرد اینجا بود که من رو نجات

 بده اون تو اپرا به من نگاه میکرد تا از اسیر کننده من اطالعات کسب 

سی. آی. ای  "کنه. برای مقامات ایتالیایی کار میکرد. یا شاید هم   " 

رو از اینجا بیرون میبرد و این تنهااهمیتی نمیدادم. اون داشت من   

 .چیزی بود که اهمیت داشت

 به کنارش رفتم و اون دستم رو گرفت خیلی حس خوبی داشت که به 

 روش نرمال لمس بشم نه به زور و جنسی. این دست کمک بود. اینجا

 .بود تا به من کمک کنه، تا من رو آزاد کنه

 .دلم میخواست گریه کنم

نداخت تا دردسر رفع بشه از پشت میز نگاهی ا . 

 ".بسیار خوب، بیا بریم "

 من رو با خودش کشید، تفنگش رو آماده نگه داشته بود که اگه الزم 

 باشه کسی رو اون بیرون بکشه. بیشتر افراد بنز از بین رفته بودن، اما

 .این مرد هنوز عجله داشت که از اینجا بیرون بره

شتی اتومبیل رو باز کرداز کنار خانه بیرون اومدیم و اون در پ . 
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 "برو تو"

 پریدم تو ماشین و اشکام رو عقب زدم. من داشتم میرفتم خونه داشتم 

 به جیکوب برمیگشتم... داشتم به دوستام برمیگشتم همه چی درست 

 .میشه زندگی با اون شیطان شکنجه بود، اما به هر حال موفق شدم

 :دستور داد

 "برو رو اون "

افتاد و به سمت خیابان رفت. با چرخش سریع، به جاده راننده به راه    

 .پیچید و به گاز برخورد کرد

 .خونه بنز دیگه دیده نمیشد. فقط یک خاطره دور و دردناک بود

 میتونستم دوباره نفس بکشم، هرگز دوباره این چیزهای حال بهم زن 

 رو باالی زندگیم نخواهم داشت. دیگه هیچ وقت مجبور نمیشدم التش 

تو دهنم بگیرم من دوباره یه زن آزاد بودم رو  . 

 .من آزاد بودم

 "خیلی ازت ممنونم"

 .خیلی خوشحال بودم برای همین خم شدم و نجاتدهندهام رو بغل کردم

 اون برای بهم زدن اون خونه شجاع بود که من رو نجات بده این نوع 

قدردانی کردمشجاعت نادر بود. بیشتر از این که کلمات بتونن بگن  . 

 ".ولم کن لعنتی "

 .من رو کنار زد از لمسم دور شد
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 ".متاسفم"

 نمیخواستم کسی که فقط گردنش رو به خاطر من به خطر انداخته بود 

 .رو عصبانی کنم

 ".از من تشکر نکن "

 .حداقل فروتن بود

 ".تو من رو نجات دادی چطور ازت تشکر نکنم"

فور ا اونا رو به مچ دستامیه جفت دستبند از جیبش بیرون آورد و   

 .فشرد

 ".من نجاتت ندادم"

 دوباره وحشت وجودم رو فرا گرفت. به فلز روی دستهام خیره شدم، 

 قادر نبودم چیزی رو که بهش نگاه میکردم رو درک کنم. چه اتفاقی 

 داره میافته؟ 

 ".تو فقط یه هیوال رو ترک کردی که با یه هیوالی دیگه باشی"

رو از دستام جدا کنم و از عرق خودم برای سعی کردم اونا   

 اینکاراستفاده کنم. شروع به جیغ زدن کردم، نفس نفس میزدم. چه 

 خبر شده؟ چرا مردم مثل یه قاطر باهام رفتار میکردن چرا مردم فکر 

 میکنن که اونا حق دارن هر کاری رو که میخوان با من بکنن؟

 ".بزار برم.حاال"

 پاش لگد زدم با تمام زوری که داشتم به
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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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