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فصل اول

"ساعت از چهار صبح هم گذشته!"

يـه ود تكخـ  ي، كه در اتاق جلسات گروه قاتالن به صـندل  ينسلنا ساردوت
قرمـز رنـگ يشـمين لباس خواب ابر يجمله را گفت، لبه ها ينزده بود، ا

ي،چـوب  يـز م يهـا  يـه پا يرخود را در ز يانعر يخود را مرتب كرد، و پاها
."ينبد يتمساله اهم ينبهتره كه به ا "هم گذاشت. سپس گفت:  يرو

يدشـا "نشسته بود، گفـت:   يصندل يك يسلنا، رو يكه روبرو يجوان مرد
."يشد يخسته نم ينجوريا ي،اگه تمام شب در حال كتاب خوندن نبود

جمـع يرزمينيكه در آن اتاق ز يگريبه او نكرد، و چهارنفر د يسلنا توجه
شده بودند را از نظرگذاراند.

شـدن بـه او اجتنـاب يرهمسن تر از او بودند، و از خ ياربس يمردان همگي
از حس يا آنها سر و كله بزند، موجكه الزم نبود ب يلدل ينكردند. به ا يم
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ياش زل زد، و سـع  يكورشدهمان ي. به ناخن هايدپوستش دو يرخوب به ز
ـ  يزبزرگم يكقاتل دور  5به نظر برسد.  يعيكرد كه طب د،جمع شده بودن

بودنـد كـه يآنان، جزو هفـت نفـر   يو همگ  -از آنها بود يكيكه سلنا،  -
نان داشت.اعتماد را به آ يشترينهمل  ب ينآروب
را انكـار يـت اهم ينتوانست ا ينم يچكسمهم بود، و ه يارمالقات، بس اين

و يـد كـه دخترخـدمتكار در خانـه او را كوب    يكند. سلنا، از همان لحظه ا
لباس يمهلت نداد كه درست و حساب يبرود، و حت ييناصرار كرد كه به پا

كـه يوقعخـاص اسـت . مـ    يمالقـات، مالقـات   ينبود كه ا يدهبپوشد، فهم
. خوشـبختانه،يـد او را منتظـر بگذار  يـد كند، نبا يشما را احضار م وبينآر

يبـود كـه روزهـا مـ     ييلباس ها يو برازندگ يباييلباس خواب سلنا، به ز
باالتر از آنها بود. يباتقر يمتشو ق يد،پوش
قـرار داشـت كـه يساله با لباس خـواب، در اتـاق   16 يوجود؛ سلنا ينا با

او، يبـايي شده بودنـد. ز  يره، و به امتداد خط  گردن او خمرد بودند يهمگ
توانست هم او را نجات دهـد، و هـم يبود كه م يدولبه ا يربه مثابه شمش

گرفتار كند.
خـود يبر صـندل   يز،قسمت م ينقاتالن، در باالتر يس، رئ"همل ينآروب"

يشـه ش ينـور لوسـترها   يربه سرخش ز يلما يقهوه ا يلم داده بود، موها
كرد، و يرنگش با چشمان سلنا تالق ي. چشمان خاكستريددرخش يم ي،ا

يروقتكه د يلدل ينبه ا ينبر چهره اش نشست. احتماال چهره آروب ياخم
توانست قسـم بخـورد كـه ينمود، اما سلنا م يم يدهو رنگ پر ستهبود، خ

وجود دارد. معده اش ينآروب يحال يب ينا يمساله ، برا ينا يجدا يليدل
خورد. بهم


