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واکنشو از خودش نشون   نیبدنم هم شدمیم یجانی که ه یمواقع شهی.همدمیچرخ

ت، اما کنترل  از تجاوز نداش  یدست کم نکهیبهم، با ا مویماس یک یهمه نزد نیا  داد،یم

 موی. ماسخوردیشکمم داشت تکون م ری ز یزیچ هیبدنم رو از دستم خارج کرده بود و 

 گفت:  زدینفس نفس م  یش و در حال دهیبهم چسب یدندون ها نیاز ب

 نکن، لورا!   کیمنو تحر- 

 حاال از روم بلند شو!  کنم،یفرار نم گهیخب،من آرومم د یلیخ-

  یگرفت و منو همراه خودش از رو یمچ دستامو ول کرد، بازوم رو به آروم مویماس 

افتاده بود رو   نیزم یکه رور یبلند کرد، تفنگ میروش افتاده بود ییکه دوتا یفرش

و   دیمنو کش یدستش بود به آروم یگذاشت.همونطور که بازوم تو زیم یبرداشت و رو

 مبل ها نشوند.  از  یکی یرو

 شروع کرد:  مویماس 

 نیتو و مارت یبدم...روز تولدت دعوا ح یخب حاال بذار درباره اون عکسا بهت توض- 

 اون روز  دمیفهم رون ی ب یاز هتل زد دمید ی.وقتدمیلب استخر رو د

و  دیکنم.بعد از رفتن تو دوست پسرت ککشم نگز میوقته که تورو وارد زندگ نیبهتر

  اقتیکه اون ل دونستمی،می براش مهم نبود که تو از دستش ناراحت شد یادیانگار ز

  یاتفاق  چی.بعد از رفتنت دوستات رفتن ناهار خوردن، انگار هادیتورو نداره و دنبالت نم

رو بردارن و از طرف تو   لتیهتل تا وسا  یبه اتاقت تو م.من افرادم رو فرستادوفتاده ین
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و   یکنیترکش م یاون نامه نوشته بود که دار یاونجا گذاشتن. تو نیمارت ینامه برا  هی

از   شهیهم یو برا  یکنیرو از خونه ش جمع م لتیلهستان، وسا یبرگرد  یخوا یم

  ناهار برگشت ازباشه چون بعد  دهی.امکان نداره اون نامه رو ندیشیمحو م شیزندگ

خوش و خرم بودن. از   یلیبودن و خ دهیپوش یک یش یاتاق.شب هم لباس ها یتو

  یتا برن اونجا خوشگذرون دن یکالب شهر رو پرس نی هتل آدرس بهتر یمهماندار ها

از   یکیهم خوشبختانه  "تورو"دادن. کالب شنهادیرو بهشون پ "تورو"کنن و اونا هم

تونستم اون شب همه شون رو تحت نظر داشته  یخوببه  نیهم یمنه، برا  یها ییدارا

 باشم.اگه به عکسا 

ثبت  ریاون تصاو یکردم مو به مو تو  فی که تا االن برات تعر یداستان  ینیبیم یکن نگاه

افتاد...خب، اونا  یکالب چه اتفاق  یتو نکهی.و اگمیشدن،فکر نکن دارم بهت دروغ م

کالب چشم   یاز رقاص ها یکی نکهیاتا  گذروندن یمست بودن و داشتن خوش م

 یایعکس ها گو ،یدیخودت د گهیه شو دیگرفت و اون ازش خوشش اومد، بق نویمارت

 هستن.  زیهمه چ

و رو شده  ریز می.در عرض چند ساعت زندگکردمیبودمو باور نم دهیکه شن ییزایچ 

 بود.  

 برگردم لهستان،لطفا بذار برم خونه م.  خوامیم- 
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که کم کم داشتن   یآتش یاز جاش بلند شد و دوباره چشم دوخت به شعله ها مویماس

  ستادهی ا واریبود.کنار د یاتاق باق  یهنوز تو رشون یدلپذ یاما گرما کردن،یفروکش م

 داده  هیتک واریاز دستاش به د یکی یبود و رو

 و جواب داد:   دیکش  یق یگفت، نفس عم ییایتالیبه ا ییزایچ هی.بود

تا  خوامی.مستیممکن ن یزیچ نیهمچ ندهیو شصت و پنج روز آ صدیمتاسفانه تا س- 

  دمیانجام م ادیاز دستم برب  یو هرکار کنمیتالشم رو م ،تمامیکنار من باش ندهیسال آ

  یر ییتغ چیروز تولدت، احساساتت نسبت به من ه گه،یو اگر تا سال د ،یتا عاشقم بش

 چ یگفتم، و ه نارویمحض اطالعت ا ست،فقطیندرخواست   هی نی.ایبر ذارمینکرد، م

 

 

 

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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