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 میخوام یه دور باهاش برم

 .مچ دستش رو گرفت و اون رو به پشت دختره سنجاق کرد

 ".ببینیم بنز چقدر روش وسواس داره "

 ".خوش میگذره"

 .من یه لیوان ویسکی ریختم 

" نوبت داشته باشنشاجازه بده بچهها به  ." 

 ".نمیدونم "

 :کین این رو گفت و اون رو محکم تو بغلش گرفت، ادامه داد

 "ممکنه یه مدتی طول بکشه "

 .برگشت و اون رو به طرف اتاقخواب برد

 تنفسش تشدید شد و به حالت وحشتزده دراومد. با آخرین توانی که 

که اون از داشت پاش رو محکم با لگد به پای کین کوبید و باعث شد   

 .درد جیغ بکشه و یه لحظه اون رو آزاد کنه

 بعد چاقوی توی کمر کین رو برداشت. به سرعت به طرف مردی 

 رفت که نزدیکش شد و با چنان خشونتی روی سینهاش کوبید که مثل

 .یک آدمکش به نظر میرسید 

 مردایی که برای تفنگهاشون آماده بودن، نیاز داشتن که این ماده سگ 

ز اینکه آسیب جدی ببینه اروم کنن رو قبل ا . 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

 یکی از مردا پشتش پرید و مچش رو گرفت.اما سرش به مرد ضربه 

 زد. سپس بازوش رو به زمین انداخت و آرنجش رو شکست و با 

 .چاقوش بهش ضربه زد و کاری کرد که خونریزی کنه

 !لعنت

 .به سرعت به طرف در دوید

 .کین زخمش رو گرفت

 "جنده لعنتی! بگیرینش "

 مردا دنبالش رفتن و از راهرو ناپدید شدن. فریادهاشون تو اتاق اصلی

 .به گوش ما میرسید... حتی االن، اون یه مشتی برای خودش بود 

 ".این یه سیرک لعنتیه"

 گیالسم رو به زمین کوبیدم و به افرادم ملحق شدم، نیاز داشتم که این 

اونا رو برانک رو وحشی رو زین کنم. از راهرو دویدم و صدای  

 دنبال کردم. یک مرد مرده روی زمین افتاده بود از زخم خنجری به 

 .سینهاش زده بود. من ادامه دادم تا به سرسرای ورودی رسیدم

 زن سعی کرد پنجره رو باز کنه، اما قفل بود. همه درها قفل بودن، در 

 .ورودی هم بسته شد

بود اونا از مرد سعی کرد بهش حمله کنه وقتی خیلی نزدیک شده   

 اسلحهاشون استفاده نمیکردن چون نمیتونستیم اون رو االن بکشیم 
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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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