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 سرنگ رو از جیبش بیرون آورد و با دندانهاش سرش رو بیرون 

 .کشید

 ن از اینکه بهم مواد بزنن متنفر بودم از اینکه نمیدونستم چه اتفاقی 

کنترلم برای من داره میافته متنفر بودم. متنفر بودم از اینکه همه حس   

 .رو از دست میدادم 

 ".بسه.بسه "

 .به سمت پنجره رفتم 

 ".من ساکت میمونم فقط این رو بهم نزن "

 .سر سرنگ رو دوباره گذاشت و داخل جیبش قرار داد

 ".اگه صدایی ازت دربیاد سرنگ رو تزریق میکنم"

 با شونههای آروم به بیرون پنجره خیره شد. بعد از این همه خرابکاری 

خسته به نظر میرسیدتوی خونه،  . 

 اول، در مورد بنز به من هشدار داد اما بعد من رو از اون گرفت تا

 خودش نگهام داره. چطور این جنایتکارا با این کار کنار میاومدن؟کلی 

 سوال داشتم، اما نمیتونستم ازشون بپرسم، نه بدون ترس از سرنگی 

 .که میخواست به گردنم بزنه

و سعی کردم آروم بمونم. اشک پشت  به بیرون پنجره نگاه کردم  

 .چشمام رو سوزوند، اما من قبول نکردم که اونا روی صورتم بیفتن
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 این مرد نمیتونست بدتر از مردی باشه که من تازه ازش دور شده

 بودم، ممکن نبود. هر کجا که میرفتم، از جایی که توش بودم بهتر 

 .بود

میکردم که باور کنمفقط باید این رو به خودم میگفتم و سعی  . 

 » فصل پانزدهم «

 » کرو «

 .فکر میکرد اون رو نجات دادم

 !احمق

 اون فکر میکرد بنز بده؟ صبر کن تا وقتی که با منو کین وقت 

 بگذرونی اون موقع بهت نشون میدم که یه کابوس واقعی چطوره. بهش 

 نشون میدیم که چه چیز اهریمنی به صورت خالصترین شکلش 

 .هست 

 .احتماال نظرش رو درباره سرنگ عوض کرده بود

 کنار ماشین موند و صدایی در نیاورد، ساکت مثل یه موش. مچهای 

 دستش روی پاهاش قرار گرفته بود و چشماش روی پنجره متمرکز 

 شده بودن. لرزش خفیفی بدنش رو تکان داد. ترسیده بود اما سعی 

 .میکرد مخفیش کنه

ترسیده پس اون قرار غافلگیر بشه اگه فکر میکرد االن  . 

 یک ساعت بعد به پایگاه رسیدیم و به جایی که چشمای کنجکاو
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 نمیتونستن دنبالمون بیان، وارد شدیم. ما به بنز و افرادش صدمه زده 

 بودیم. اونا بیش از اندازه گیج بودن که به دنبالمون بیان. بیشتر افرادش 

ی بیشتری به افرادش زنگ بزنهکشته شدن، بنابراین باید برای پشتیبان . 

 .ما االن در امان بودیم

 ماشین پارک شد و ما از ماشین پیاده شدیم به طرف دیگه رفتم تا اسیر 

 .جدیدمون رو پیدا کنم. در رو باز کردم و بیرونش کشیدم

 .نزدیک بود به زمین بیفته، چون پاهاش نمیتونست با من ادامه بده

زمزمه کرد اما هنوز چیزی زیر لب به خشونت به من چیزی   

 .نمیگفت 

 پشت گردنش رو گرفتم و تا داخل همراهیش کردم. مردای دیگه 

 ,جلیقههای ضدگلولهاشون رو دراوردن و تفنگهاشون رو پایین کشیدن 

 خطر نابود شده بود. کین و بقیه بچهها درست پشت سر ما میاومدن، 

 .بهار در یک قدمی پیروزی بود 

" میاومدیم لعنتیا حتی نمیدیدن ما ." 

 .کین وارد شد و فورا ویسکی برای خودش ریخت

 خیلی مسخرهاس! من به بازوش تیر زدم تا فقط فریاد بکشه. فوقالعاده "

 ".بود

 زن وسط اتاق ایستاده بود و دستهاش به کمرش بسته شده بود. همه ما 

 رو با جزئیات تماشا میکرد، سعی میکرد یه مسیر فرار پیدا کنه. با
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سردی نگاه میکرد و ترسش رو پس مزد نگاه  . 

 دستاش رو باز کردم چون دلیلی برای نگه داشتن اون در زنجیر وجود 

 نداره. هیچ جایی برای فرار وجود نداشت... جایی برای مخفی شدنش 

 .نیست اگه سعی میکرد فرار کنه، منظره جالبی میشد

ت وقتی بهش نزدیک شدم نگاهی زهرآگین به من انداخت. اگه فرص   

 کشتنم رو داشت درنگ نمکرد. ترسی تو چشماش نبود. از من نفرت 

 .داشت، احتماال بیش از ارباب پیرش از من متنفر بود

 .انگار که من فحشش دادم

 کین جرعهای از گیالسش نوشید و اون رو پایین گذاشت و لبهاش رو

 با پشت دست پاک کرد و با اشتیاق به زن خیره شد. افکارش تو 

 شلوارش ناپدید شد. بقیه مردا هم بهش خیره شده بودن، انگار که وعده 

 .اصلی یه مهمانی بود

 کین پشت انگشت سبابهاش رو روی گونه زن فشار داد و آهسته اون 

 .رو پایین کشید

 "واو... تو زیبا نیستی؟"

 .فور ا به مچ دست کین سیلی زد و اون رو کنار زد

 "گورت رو از کنار من گم کن"

ن با غافلگیری گفتکی : 

 ".واو "
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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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