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  یو با چشما دیکش یقیموهاش فرو برد، آه عم نیداد زدنش تموم شد دستاشو ب یوقت

 .  کردیبهم نگاه م شدیم دهیاز خشم هم توشون د ییسردش که حاال رگه ها

 !  کوینیدوم- 

قاب در ظاهر شد، انگار  یبه سرعت برق و باد تو  یقبل ییایتالیزد و همون جوون ا داد 

 بود تا صداش کن.  ستادهیمدت پشت در منتظر ا نیتمام ا

 . یدر اتاقشو َل قفل کن ستیکن، الزم ن یا ور رو تا اتاقش همراه- 

  نیهم یحرفارو زد برا نیا ظشیغل  ییایتانیو با همون لهجه بر یسی زبون انگل به 

 بعد دوباره به سمت من برگشت و گفت:   گه،یداره م یمتوجه شدم که چ

و فرار  یکن سکیر یخوا یاما تو م کنم،ینم  تیمن همونطور که بهت قول دادم زندان-

  ؟یکن

  کوینیکه دور دستم بسته بود رو گرفت و منو بلند کرد و بعد منو به دست دوم ینوار 

چون و چرا اجازه دادم   یتوش قرار داشتم شده بودم و بکه  یتیموقع میسپرد، تسل

اسلحه رو پشت کمربندش جا داد و بعد اتاقو ترک کرد،    مویبکنه.ماس  خوادیم یهرکار

و نگاه هشدار دهنده   ستادیقاب در ا یتو  هی چند ثان هکامال خارج بش نکهیالبته قبل از ا

بهم انداخت که حساب کار دستم اومد. مرد جوان با دست راهو بهم نشون داد و  یا

عمارت  نیا یراهروها یبسته پشت سرش راه افتادم، از هزارتو یمن با دستا

دستامو   کوینی.دوممیدیشده بودم رس داریکه توش ب یتا بالخره به همون اتاق  میگذشت
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  رهیچند لحظه صبر کردم و بعد دستگبرام تکون داد، درو بست و رفت. یباز کرد، سر

 از   خواستی درو چرخوندم، در قفل نبود!واقعا دلم نم

تخت نشستم و هزار جور فکر مختلف به سرم  یبذارم. رو رون یدر پامو ب چهارچوب

بدون خانواده م دوستام   کسالیزده بود؟  یهجوم آوردن.واقعا اون   بدون ، حرفارو جد

شدن. واقعا انقدر ظالم بود که بتونه  یکر کردن بهشون اشکام جارو دور از ورشو؟با ف

 هیاما  گهینبودم که واقعا راست م اره؟مطمئنمیکه دوستشون دارم ب ییسر کسا ییبال

کردم که آخر از شدت  هی.انقدر گرستی اهل بلوف زدنم ن  گفتیدرونم بود که م یزیچ

هنوز   دونستمیبود.نم کیشدم هنوز هوا تار داریب یو سردرد خوابم برد. وقت یخستگ

از باغ   دنامفهوم چند تا مر  یهم گذشته.صدا گهیروز د کی ایهمون شب نحسم  یتو

بود که   واشی.صداشون انقدر دمیند یچ ی. وارد بالکن شدم اما هدیرسیبه گوش م

اون طرف عمارت در حال  یتفاقاتا هی ومدی.به نظر مستن یها ن یکینزد نیحدس زدم ا

درو چرخوندم، در همچنان باز بود.از در خارج شدم  رهیدستگ دیرخ دادنه.با شک و ترد

 رو  ایرو به جلو بذارم   ویفکر کردم که قدم بعد یمدت طوالن  یو برا 

 کیتار یبهم غلبه کرد، قدم داخل راهروها یاتاق.کجنکاو یعقب و برگردم تو به

  ایکه از سمت در یمیبود و نس یشب گرم تابستون  کیگذاشتم و صدا رو دنبال کردم.

و سکوت غرق شده بود.دلم   یکیپرده هارو به پرواز در آورده بود.عمارت در تار دیوزیم

  یتو  کوینی. بدون دومهیروز چه شکل ییروشنا یخونه تو  نیبدونم ا خواستیم

 یزیکجام!تنها چ دونستمیاصال نم قهیراهرو ها گم شده بودم و بعد از چند دق یهزارتو
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و من دارم به منبع   شهیاون مردها داره واضح تر م  یبود که صدا  نیا شدمیکه متوجه م

  نجرهشدم که پ یعیعبور کردم و وارد سالن وس یمیدر قد هی.از شم یم کتریصدا نزد

و به   ستادمی از پنجره ها ا  یکیعمارت داشت.پشت  یرودرو به محوطه و یبزرگ یها

 رون یکه اون ب دمیرو د گهیو چند مرد د مویشب ماس یکیتار یکردم. تو بازشیآروم

 ییایتال یمرد جلوش زانو زده بود و با چهره وحشت زده داشت به ا هیبود.  ستادهیا

شلوارش فرو کرده   بی ج یخونسرد دستشو تو یلیخ موی. ماسزدیم ادیرو فر یجمالت

 بود و منتظر بود 

 

 

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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