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حتما   میکه راه انداخت یاز طرف رستورانه، بعد از اون گروه سرود  هیهد هیاحتماال -

  شمارن،یرو که نم یشکشی بهت بدن. دندون اسب پ نویتولد ا هی خواستن به عنوان هد

 .  میرو هم تموم کن یبطر  نیا نیایب

قطره اونو وارد معده هامون   نی و تا آخر میدوم رو هم باز کرد یوقفه بطر  یب

که اون مرد   کردمیمبل راحت رستوران فرو رفته بودم و با خودم فکر م ی.تومیکرد

بود؟چرا تمام شب به من زل زده بود و اصال   یواقعا ک بیو غر بی پوش عج   اهیس

کالب به   نی و از ا میو گذار بود گشتشب رو درحال  هی بق دونست؟یاسمم رو از کجا م

طلوع کرده بود.با سر درد  دیخورش می بالخره به هتل برگشت ی. وقت می رفتیاون کالب م

موئت اند  یها نیاعتراف کنم عاشق شامپا دیشدم.خب با داریاز خواب ب یوحشتناک

هر لحظه ممکنه سرم از درد  کنمیکه حس م شمیخمار م یشندونم اما روز بعدش جور 

  نی!با آخروفتم؟یضع بو نیکردم که حاال به ا یرو ادهیانقدر ز  شبی.واقعا چرا درکهبت

تخت بلند شدم و به سمت حمام رفتم، از  یمونده بود از رو یتنم باق یکه تو یجون

پتو برگشتم.بعد   ریو خوردم و دوباره ز دمیکش رون یسه تا قرص مسکن ب  میدست فیک

کنارم نبود،سر دردم بهتر شده بود و   نیمارت ،شدم  داریدوباره ب یاز چند ساعت وقت

 که از استخر   یجشن و شاد یصدا

حموم   دیو با التیمن اومدم تعط"از پنجره باز اتاق بشنوم.  تونستمیرو م ومدیم هتل

ساعت دوش گرفتم،   میداد. در عرض ن زهیو انگ یفکر بهم انرژ نیا "رمیآفتاب بگ

جرعه جرعه از شراب   نایو کارول کلین بودم. ماو آماده آفتاب گرفت دمیرو پوش ومیما
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بودن.   دهیمخصوص کنار استخر دراز کش یها  یصندل یو رو دن ینوشیخنکشون رو م

 رو به سمتم گرفت و گفت:   یوانیمن ل دن یبه محض د کلیما

  یدونیاما خودت م هیک یپالست وان یل یکه تو دیالبته ببخش مونه،یبرات مثل دارو م نیا- 

 .  کننیسرو م یدنینوش  یچجور یلب استخر یها یمهمون  یکه تو

  یل یخ اورد،یبود واقعا خوشمزه بود، خنک بود و منو سرحال م وان یل  یکه تو یمشروب

 . دمینفس همه ش رو سر کش کیو  عیسر

 اتاق نبود.   یشدم تو  داریب  یکجاست؟ وقت نیمارت نیدونیشما نم- 

 جوابمو داد:   نایکارول 

.    فهی ضع یلیاتاق خ یتو نترنتیا گفتیم ده،یهتله داره کاراشو انجام م یالب  یتو- 

از   شتری ب ایدن نیا  یبود که تو یزیبود و کارش چ نیدوست مارت نیخب لپ تاپ بهتر

روزم   هی.بقدمینور آفتاب دراز کش ریفکر کردن بهش شدم و ز الیخی همه عاشقشه.ب

 بودم   دهیهمونجا دراز کش ییرو تنها

سکوت و  نیا کلیوقتا ما ی. بعضبردمیپرنده ها لذت م یو صدا  زیاز آفتاب دلپذ و

 . شکست یم "نهیفقط س"آرامشم رو با جمله

  شهی! مثل همه؟یالتیچه تعط گهید نی ا ن،یدنبال مارت رمیم م؟منیناهار بخور میبر- 

 نشسته پشت لپ تاپش و مشغول کار کردنه. 
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شرتش رو تنش کرد و به سمت  یبلند شد، ت  شیصندل  یگفت و از رو نویا کلیما 

 هتل رفت.   یالب یورود

 و گفتم:  دمیکش یآه 

 .  شمیوقتا واقعا از دستش کالفه م یبعض- 

  

 

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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