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  یبدنم برخورد کرد،کل بدنم به لرزش افتاد، و راه رفتن رو برام سخت کرد.جور 

از دهنم خارج کنم  یسیکلمه انگل کیتالش کردم نتونستم  یخشکم زده بود که هرچ 

راه  نیبه روش زدم و به سمت مارت مهیلبخند نصفه و ن هیو جوابش رو بدم فقط 

  یاول از رو  یچ یرفت برا  ادمیدرونم شکل گرفته بود که اصال  یاحساساتافتادم. 

 اومدم.   نجایبلند شدم و به ا میصندل

  یدنیبرگشتم سفارش شراب هامون رو آورده بودن. همراهام نوش زیسر م یوقت

مبل   یخودمو رو بایهاشون رو خورده بودن و سفارش دور دوم رو هم داده بودن.تقر

نفس همه ش رو   کیکه شراب پروسکوم توش بود رو چنگ زدم و  یپرت کردم، جام

جام شرابم رو از لبم فاصله بدم به گارسون  نکهی.در همون حال، بدون ادمیسر کش

انگار داشت صحنه جالب و   نینه. مارتزدم و خواستم دوباره جامم رو پر ک یاشاره ا

 گفت:   د،یدیرو م یخنده دار

  

  ؟یمن،تو مگه با خوردن الکل مشکل نداشت یخدا -

  

  یجینرفته بود و من احساس گ نییخنده دار باشه اما هنوز الکل کامل از گلوم پا دیشا

 جواب دادم:   کردم،یم

 شراب کردم.  دن یهوس نوش  یامشب بدجور دونم،ینم-
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اونجا و   یرفت یاتفاق افتاده، آخه از وقت یزیچ ییجادو ییدستشو یپس حتما تو-

 .  یو رو شد ریز ،ی برگشت

که زانوهام رو به لرزه در آورده بود   ییایتالیچرخوندم و دنبال مرد ا یاسترس سر با 

  یشده بودم و بدنم به رعشه افتاده بود، وقت یاسترس  نطوریکه ا یبار نیگشتم. آخر

  دای.پمیپشت موتور بش خواستمیبار م نی اول  یبرا نامهیبود که بعد از گرفتن گواه

اونم همرنگ مال    ینبود، لباسا یکار سخت دیسفرستوران سرتاسر  نیا یکردنش تو

گشاد و  نسبتا یاطراف نداشتن. شلوار پارچه ا  طیبا مح  یهماهنگ چیمن بودن و اصال ه

ش باز   نهیبه همون رنگ که دکمه هاش تا وسط س  یراهنیپاش بود، پ یرنگ اهیس

 ینگر اهیو کالج س کردن یم ییباز خودنما یبودن و گردنبدش از پشت اون دکمه ها

  دهیکوتاه د یلیو خ هیفقط چند ثان نکهیهم پاش بود.با ا

 مونده بود.   ادمیخوب خودش و طرز نگاهش رو  یلیاما خ بودمش

 لورا  - 

رو   زدیبه م  یبا سرش اشاره ا د،یکش رون یافکارم ب  یایبود که منو از دن کلیما یصدا 

 به رومون زد و گفت:  
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بودم جام دوم  دهیرو بخور. و من اصال نفهم تیدنینزن، نوش دیانقدر مردم رو د-

رو هم   نی ا یمثل قبل خواستیدلم م یل یخ نکهی.با امقابلم قرار گرفته بود یپروسکو ک

جامم رو بدست   نباریلرزش پاهام متوقف بشن، اما ا ینفس باال بدم تا بلکه کم کی

.سفارش هامون رو آوردن و انقدر  دم ینوش  نوآروم و جرعه جرعه او یلیگرفتم و خ

 خوش رنگ و لعاب بودن که آب دهن  

که بهش اضافه   یزیشده محشر بود و تنها چ لیگر یمون راه افتاده بود.هشت پا همه

  خوردیمرکب بزرگ رو م یماه هیداشت  نیبود.مارت نیریش یکرده بودن گوجه فرنگ

پر شده بود. وسط خرودن   زیگشنو  ریکه از وسط بازش کرده بودن و شکمش با س

 و گفت :   دیاز جاش پر نیمارت هویکه  میبود

 ساعت چنده؟ لورا ساعت از دوازده شب گذشته!   یدونیم ح،یمس ای- 

 بعد شروع کرد به خوندن:   و 

 

 

ایل کامل این رمان ــــــــــ و دانلود ف "  روز  365رمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 ید ـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــ فا آنرا خریـــــــــــ بصورت فایل پی دی اف لط

 جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنید
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