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و به   دیبار چرخ یشده بهم. به سمت متصد  رهی خ میصاف و مستق خشینگاه  اون 

ن منو کامال او دن یبار هم بعد از سر رس ی شروع به صحبت کرد.متصد ییایتالیباهاش ا

که من دو جام پروسکو ازش خواسته بودم و االن   دادینم تی گرفته بود و اهم دهیناد

چشمم بود   یکه رو یاهیس نکیو ع ودمب یعصبان یمنتظر سفارشمم.من امروز حساب

 : دمیازش پرس  نیهم یمنو شجاع کرده بود برا 

   ؟یکنیم بمیتعق یدار کنمیچرا حس م- 

اون دست راستش رو باال   ستادم،یهام قفل کردم و منتظر جواب ا نهیس یرو دستامو 

ومن حس  نهیتا بتونه چشمامو بب دیکش نییچشمم پا یرو از رو نکمیع یآورد و کم

که چشماشو   یبودم نابود شده.درحال دهیکه دور خودم کش یسپر دفاع هویکردم 

 تخم چشمام جواب داد:  یدوخته بود تو

. تولدت ! ن یها اتفاق دارید نیبگم که ا تونمیخب نم یول ستی درست نحست -

 باشه.    تیسال زندگ نیبهتر یرو دار شی که در پ یاحتماال سال 29مبارک لورا  تیسالگ

رو گونه ام نشوند.   یگوشم زمزمه کرد و بعد بوسه ا ریکلمات رو ز نیآروم ا یلیخ 

  رون یحلقم ب  یاز تو تونستمیکلمه ام نم کی یانقدر دست پاچه شده بودم که حت

از اون سر شهر اومده بود   یبود من چند سالمه؟اصال چجور دهیبکشم.از کجا فهم

که توشون غرق  یافکار یایاز در منوباز  یمتصد  یکرده بود؟صدا دایو منو پ نجایا

رو جلوم گذاشت،   یصورت یبطر هی.به طرفشم برگشتم و اون دیکش رون یشده بودم ب

 کاپ  کیموئت اند شندون، کنارش هم  یمورد عالقه م بود از شراب ساز نیپاشام
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 روش بود.   یخوش رنگ کوچولو قرار داشت که شمع روشن کیک

 لعنت بهت - 

 شده بود.   بیبرگردوندم اما اون دوباره غ شبید اهپوشیبه طرف مرد س سرمو 

 رو به روم گفت:   یبطر دنید دن یبود و با د دهیتازه به بار رس نایکارول 

 ختم شد.  نیاما سفارشت به شامپا  یقرار بود پروسکو سفارش بد ه،یعال- 

  دایبراش باال انداختم با استرس نگاهم رو اطراف بار چرخوندم تا اون مرد رو پ شونه

  فمیرو از ک میفرو رفته بود. کارت اعتبار  نیزم یکنم اما انگار اون آب شده بود و تو

بار گرفتمش اما اون کارت رو قبول نکرد و با   یو به طرف متصد دمیکش رون یب

 نا یکرد بهم بفهمونه که قبال حساب شده. لَ کارول یدست و پا شکسته سع یسیانگل

 

 

 

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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