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و   ومدن یبه چهره ش م یلیکه البته خ   دن یرسیمشونه هاش  یداشت که تا رو یبلند

کت   کی.هیگفت پسر دوست داشتن شدیداشت. از ظاهرش م یلب و دهن نسبتا درشت

پسر بچه در سن   هی هیحال بازم شب نینقص تنش کرده بود اما با ا یو ب کیشلوار ش

شونه اش در تناسب   اد،عرضیهم ز یلی خ کنه،یمشخص بود که ورزش م یبلوغ بود.ول 

با  نجام؟یمن کجام؟ اصال چرا ا -بودن.  ضیپهن و عر یادیاندامش ز هیبا بق

  یلطفا دست و صورتت رو بشور تا کم-و به سمتش رفتم.   دمیازش پرس  تیعصبان

  دیفهم یرو خواه زیو همه چ شتیپ امیدوباره م یمن به زود ،یایسرحال ب

ه ک یاونم در حال کردیداشت ازم فرار م یشد.انگار دیگفت و پشت در بسته ناپد نویا

کردم در رو باز کنم اما نه  یبودم.سع  ستادهیوسط اتاق ا رون یمن وحشت زده و ح

بهش  راهیلب چندتا بد و ب ریداشت. ز دیرو که کل یو نه پسر دمیدر د یرو یقفل

  دیبا دونستمیبودم و واقعا نم ستادهی ا اساتاق ناشن یتو یچارگیب  تیگفتم.در نها

که کنار  یبرق دیبود. چراغ کل نهیافتاد که کنار شوم یا  گهیکنم، چشمم به در د کاریچ

 یلیوان خ هیچشمم ظاهر شد. یجلو ز یحموم شگفت انگ هیاون در بود رو فشردم و 

بود   تو کمد لباس در گوشه سمت راس نه یو آ زیست م هیبزرگ وسط حمام بود،  یلیخ

   گهیکنار اون قرار داشتن و در اخر در طرف د یسرتاسر نهیو آ ییروشو سیو سرو

اونجا دوش    یبه راحت تونستنیفوتبال م میت هیکه قطعا  یحمام سیچندتا دوش و سرو

 . رن یبگ
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  نیشده بود.ا یکاش نشیبود و زم شهی نداشت فقط اطرافش ش یوار ید ایپرده  چیه

  یاونجا زندگ گهیباهمد نیمن و مارت یزمان هیبود که  یحمام اندازه کل آپارتمان

خوشحاله که  دینه، شا دمینگرانم شده، شا ی!...حتما تا االن حسابنی. مارتمیکردیم

و آزارش   تیست که با حضورش باعث اذی ن یکس گهیبالخره از شرم خالص شده و د

 بشه.  

  تی موقع نیکه ا یبا ترس بشیتمام وجودم رو فرا گرفته بود و ترک تیو عصبان خشم 

  یها به خودم نگاه نهیازآ یکی ینبود. تو یجالب زیبود چ ختهیور به قلبم ردلهره آ

برنزه شده  یدم،کمیرسی فوق العاده به نظر م یو دور از انتظار بی انداختم، به طرز عج

  شیچند روز پ یها یبودم چون از آفتاب سوختگ هکرد یبودم و ظاهرا استراحت خوب

 نبود.  یخبر

  ویما هیکه از هتل فرار کردم، یروز تولدم تنم بود، همون روز یهمون لباسا هنوز

  نجایاز ا یپولم چجور فیو ک یبودم. بدون گوش دهیکه روش پوش یکیو تون یمشک

و   دیچسب یلیگرفتم که خ یو دوش مختصر دمیکش رون یلباسامو از تنم ب رون؟یبرم ب

بود برداشتم و به   زون یحموم آو یجالباسرو که به  یرنگ دیو نرم سف میبعد حوله ضخ

  یا  دهیا چیکه توش به هوش اومده بودم و ه یاتاق ناشناس ی. داشتم تودمیتن کش

مرد جوون   هیکه ناگهان در اتاق باز شد و دوباره  دمیکشینداشتم که کجاست سرک م

اهامو تکون  پ د،یرو به طرف خودش کش رنگاهمیجلوم ظاهر شد و  مس گهید ییایتالیا
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 نیگل تزئ یکه با تاج ها میگذاشت ییدنبالش راه افتادم.قدم داخل راهرو عیدادم و سر

 شده بودن.  

 

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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