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   زمیعز ایب-

 برگشتم و به روش لبخند زدم و گفتم:  نیطرف مارت به 

حمام اتاقاشون هم از   یتو دونمیشانزدهم شدم نم ییوارد دوران لو کنمیحس م- 

 نه!  ایدارن  کیو کالس یمیقد یاون وان ها

به اندازه  لتون یه  یا  رهیزنج یشعبه از هتل ها نی. امیچهار نفرمون به خنده افتاد هر 

   کیشعباتش ش هیبق

من بعد از  نیزبیت یداشت که چشم ها ییها یکم و کاست یسر هینبود.  یالکچر و

 گفت:   کلیمتوجهشون شد. ما عیسر یصنعت هتلدار یسالها کار کردن تو

 هی داشته باشه، بق یخوب یتخت راحت، ودکا و آب و هوا  کیفقط برام مهمه که - 

   و بهش گفتم: دی.   چهره مو درهم کشستنیبرام مهم ن زاشیچ

متاسفانه من مثل   ،یکن یسفر تا عقده هات رو خال ینبود باز اومد ادمی دیآخ ببخش- 

  ستمیتو معتاد الکل ن

 وسط و گفت:  دیپر نیمارت 

  م،یورشو* بود یکه غذا خوردم تو  یبار نیآخر شم،یتلف م یمن دارم از گشنگ- 

 تا به   میعجله کن کمی شهیم

  یدنیو نوش ییایتال یا یها  تزایپ  یبو تونمیم نجایاز هم م،یشهر برس یشام تو خوردن 

 لهستان    تختیهاشون رو حس کنم. *ورشو:پا
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 دستاشو دور من حلقه کرد و اضافه کرد:  بعد 

 منظورم بود.   نیبدون الکل و شامپا یدنیالبته نوش- 

سفر الزم داشتم رو  یکه برا یلیچون وقتمون کم بود نتونستم همه وسا متاسفانه 

رو   ییزایچه چ وفتادیم ادمیتازه داشت  میتا به اتاق برس ریمس یجمع و جور کنم، تو

گرسنه   یادیچمدونم اضافه شون کنم.همه مون ز اتیرفته به محتو ادمیجا گذاشتم و 

ربع چمدون هامون رو   کیو در عرض  میدیب به خودمون جن عیسر نیهم یبرا میبود

 .  میو حاضر شد میباز کرد

رنگ   ین یپالت یبلند تنم کرده بودم که پشتش باز بود و بند ها یمشک راهنیپ هی

  یرنگ یی.ساعت طالیچرم یدست فیک  کیرنگ و  یمشک یبند  یداشت.با صندل ها

به همون رنگ به گوش انداخته  یبزرگ یا  رهی دا یدستم کرده بودم و گوشواره ها

به مژه   ملیر یو کم دمیپشت پلک هام کش  یخط یبا مداد مشکل  یعجله ا یلیبودم.خ

  ییطال یها لیبرق لبم که اکل یهام زدم و در آخر هم پودر به صورتم زدم.هل هلک

و از حفظ اونو   نهیبدون آ شدمیکه از در اتاق خارج م یداشت رو برداشتم و در حال

زده منو تماشا  رتیبودن و ح ستادهیراهرو ا یتو کلیو ما نای.کارولدمیلب هام کش یرو

 بود.   شون یتن مایهواپ یتو یهمون لباسا قای.دقکردن یم

  

و  یکرد شیآرا یوقت کم، لباساتو عوض کرد نیا یتو یلورا، بهم بگو که چجور -

  ؟ی حاضر شدن وقت صرف کرد یکه انگار کل روز برا یرسیبه نظر م یجور
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 .  دیسوالو پرس نیا رفتیکه به سمت آسانسور م یغرغرکنان در حال نایکارول

 خب....  - 

 باال انداختم و ادامه دادم:   یا  شونه 

و لباسام فکر  پیو منم کل روز به ت یوقفه ودکا بخور یکه ب نهیتو استعدادت ا- 

 حاضر بشم.   قهی رز در عرض پونزده دقف  یلیتا بتونم خ کنمیم

 رو کرد به ما و مودبانه گفت:  نیمارت 

 .  میبخور یزی چ هی میبر نیایب ن،ینذار  گهیسر به سر همد- 

 ینیاردی.جمیهتل رفتم و تا اونجارو ترک کن یچهارنفرمون با آسانسور به الب هر

 یق یموس یکه صدا کیبار یها ابون یو چشم نواز بود. خ  بایناکسوس در شب واقعا ز

جوون اونجا بودم و  ی. هم دختر و پسرازد یدر اون موج م یبود و زندگ دهیچی در اونها پ

 یشبها تازه زندگ یلیسیس یاومده بودن. تو ن که با بچه هاشو ییهم مادر و پدرها

 

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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