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  یزندان نجایمنو ا یو به چه حق یهست یک  کنم؟تویم کاریچ نجایبخورش، من اخودت -

  ؟یکرد

  خیصورتش به جا گذاشته بود رو پاک کرد، بعد  یرو خیکه  یسیپشت دست خ با 

سوزان  نهیشوم  یپهن بود برداشت و اونو تو نیکه کف زم یفرش یشفاف رو از رو

خودم نداشتم، انگار نه  یرو یکنترل چیو ه  شدمیمنفجر م تیانداخت. داشتم از عصبان 

 :  دمیتمام توانم سرش داد کش رفتم،بای داشتم از حال م شیچند لحظه پ نیانگار هم

 ! یجوابمو بده عوض-

لم داد تا مبل بلند شم اما اون شونه م رو محکم گرفت و دوباره ه یکردم از رو یسع 

  یمن انداخته بود و صورتش فقط چند سانت یتنه ش رو کامال رو می . ننمی همونجا بش

داشت کنترلش کنه اما خشم همچنان   یکه سع یمتر با صورتم فاصله داشت، با لحن

 : دیچفت شده ش غر یدرونش مشهود بود و از پشت لب ها

 تحملش کنم.   تونمیندارم و نم  یمن عادت به نافرمان ن،یبهت گفتم بش- 

 به صورتش زدم.  یمحکم یلیتمام وجودم رو فرا گرفت، دستمو باال آوردم و س خشم 

مبل   یو من رو زدیم رون یب شیاز شدت عصبانت داشت از چشمام آت کنم،ینم اغراق

و  دیبه لباساش کش یدست از روم بلند شد، یکم مونده بود از ترس غش کنم.به آروم

بودم که    دهی.انقدر ترسدیکش یو بلند قیاونارو صاف و صوف کرد و بعد نفس عم

  کمیاگر  دونستمینذارم چون نم رشحرف نزم و سر به س گهیکلمه د کیدادم  حیترج
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  نهی. به سمت شومارهیبه سرم ب ییممکن بود چه بال کردمیم یبا اعصابش باز گهید

داد و چشم دوخت به   هیتک نهیشوم وارید یو دست هاشو باال  ستادی رفت، رو به روش ا

در  چکدوممون ی ه یگذشت و صدا یادیز یها  هیرنگ آتش.ثان ینارنج یشعله ها

 مون یزده بودم و حتما تا االن از کارم پش یلیجز اون آدم س یهرکس  به.اگه  ومدین

آدم فرق داشت، حس   نیاما ا کردم،یم یشده بودم و هزار بار ازش معذرت خواه

بود. به طرفم برگشت   تی و االن تمام وجودم پر از خشم و عصبان دادیبهم م یبد یلیخ

 بودن گفت:   دچشم هاش مشهو یخشم تو یکه هنوز شعله ها یو در حال

  ییایتالیا زتیرفتار تند و ت نیکه با ا کنمیتعجب م ،ی سرکش و نافرمان یلیلورا تو خ-

 .  یستین

  ینجور یا دیزبونم اوضاع رو خرابتر نکنم، شا شیبهش ندم تا با ن  یدادم جواب حیترج 

در باز شد  هوی ادامه داره. یماجرا تا ک نی و ا کنمیم یدارم چه غلط نجای بالخره بفهمم ا

 اتاق آوردن بود وارد شد.  نیکه منو به ا یجوون  ییایتالیو همون مرد ا

 

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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