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که از پنجره  رون یب یغرق شده بود و فقط نور فانوس ها  شیگرگ و م یدر هوا ونهخ

 یرو به ارمغان اورده بودن. تو  یکم یی روشنا شدن یم دهیشمار به داخل تاب یب یها

در از   کی یتا بالخره جلو  میو اونور رفت  نوریا موندن یمثل هزارتو م شتریکه ب یراهروها

و بازش کرد. وارد اتاق شدم و اون درو پشت سرم بست و قفل کرد،   ستادیحرکت ا

  هیشب  شتریاتاق ب  نیبهم بده. ا یح یتوض ایخودش وارد اتاق بشه و  نکهیبدون ا

شده بودن و  دهیکتاب پوش یکه سرتاسر با قفسه ها یبلند  یها واریکتابخونه بود، د

کردن. یم ییخودنما وارید یرو یمجلل چوب یقاب ها  یکه تو یمتیگرون ق یها ینقاش

کرده بودن وسط  ریگرم و دلپذ نجارویا  یسوزانش هوا یکه شعله ها  گهید نهیشوم هی

  یبود که کوسن ها ینرم و سبز رنگ یمبل هااتاق قرار داشت و اطراف اون پر از 

تونستم   عیهم اونجا قرار داشت که سر زیم هی بودن. دهیبخش  نتیبه اونها ز ییطال

 .  نمیروش بب نویخوش رنگ شامپا یبطر

  یباز وونهیکه مست شدم و د یبار نیآخر ادیذهنم اومد،  یاون مرد تو  ریتصو هوی

که االن بهش   ستین یز یکه شراب چ دمیکه بعدش در اوردم افتادم و فهم ییها

  یکه بهت دادم واکنش بد  یلطفا، نسبت به آرامبخش  نیبش- داشته باشم.  اجیاحت

رو   یکس کلیو ه دمیرو شن ردم هی یصدا یدار  یمشکل قلب دونستمینم ،ی نشون داد

که   دمیبود انقدر جا خوردم و ترس ستادهیبالکن ا یکه پشت به من رو دمید

  نیاز مبل ها بش یکی یلورا با زبون خوش خودت رو- بکنم  یحرکت چیه تونستمینم

  یخون تو یانجام بد نکارویا کنمیمجبورت م کنم،یوگرنه دفعه بعد ازت درخواست نم
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که هر لحظه   کردمیحس م دم،ویشنیقلبم رو به وضوح م ربان ض یصدا د،یمغزم جوش

   ؟یکنیچرا به حرفم گوش نم- رفتنیم یاهیهوش برم.چشمام داشتن سممکنه از 

از حال برم  نکهی بود اومد به سمتم و قبل از ا ستادهیبالکن ا یکه تو کلیدرشت ه مرد

هوش و حواسم   د یبشم شونه هام رو گرفت. .چندبار پلک زدم تا شا نیو پخش زم

خشن، خطرناک و به شدت  ،یجد  یلیبرگرده سرجاش و بتونم تمرکز کنم.اون خ

 دهنم.   یگذاشت تو خی کهیه تی مبل نشوند و  ی. منو روومد یقدرتمند به نظر م

  

بهت سرم وصل  یدچار ضعف نش نکهیا یو دکتر برا  یهوش یبخورش،دو روزه که ب -

 .  ینداشته باش یخوب یلیکه حال خ ی دار  و حق یتشنه ا  یلیکرده بود، حتما االن خ

 ادمی زیبه خصوص اون لهجه خاصش رو.تازه داشت همه چ شناختمیصدا رو م نیا 

 نی هم یلیسیفرودگاه س  یخدا من روز اول تو یهتل...وا یرستوران، تو  یتو ومد،یم

 محافظ داشت از   یمرد بود که با کل

از محافظ هاش.کت و شلوار   یکی ی رو وفتمی بود ب کیو من نزد شدیخارج م اونجا

ش رو باز گذاشته بود.   قهی ریبه همون رنگ که دو کمه ز یراهنیتنش بود با پ اهیس

دهنم   یکه تو یخیمهمه. یلیشخص خ هیو باکالس بود و مشخص بود  کیش یلیخ

 :  گفتم تیصورتش تف کردم و با عصبان یگذاشته بود رو تو
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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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