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  رون یتفنگشو ب مویاون مرد ساکت شد، ماس  یمرد تموم بشه.وقت یو داد ها غیج

  یجون اون مرد رو یکرد.بدن ب کیگفت و به سر مرد شل ییایتالی دو جمله به ا د،یکش

  یدستامو باال آوردم و رو عیاز گلوم خارج شد و سر یسنگفرش محوطه افتاد.ناله ا 

که   ی.به هرحال همون ناله ا ادین رون یازم ب  یا گهید یلب هام فشار دادم تا صدا

  نیزم یکه رو  ینگاهشو از جنازه مرد مویبلند بود چون ماس یکرده بودم به اندازه کاف

بود، انگار نه   یاز هر احساس یافتاده بود گرفت و به طرف من برگشت.نگاهش خال

رو   لحهتفنگش باز کرد و اس یکشته بود. صدا خفه کن رو از رو کنفرویکه االن  انگار

کردم  یافتادم، سع  نیزم یاز حال رفتم و رو بایبه دست مرد کنارش سپرد.و من تقر

رو   فمیضربان قلب ضع یبود.صدا دهیاطرافم ته کش ینفس بکشم اما انگار هوا 

  یاهی.چشمام سکردمیبود رو حس مکه به مغزم هجوم آورده  یو فشار خون  دمیشنیم

  یزیچ نیجز شامپا به شکمم که  اتیمحتو خواستی و دلم م رفتیم

کردم آزادش کنم، انگار   یانداختم و سع کمی.دستمو دور بند تونارمیرو باال ب نبود

با   کنفروی.من مرگ اوردیو راه تنفسمو بند م شدی هرلحظه دور بدنم تنگتر و تنگتر م

شده بود دوباره   یمغزش خال یگلوله تو کیاون مرد که  ریتصو دم،یخودم د یچشما

هم که بهم   یژنیذره اکس کیهمون  حنهص نیا یادآوریجلوش چشمم اومد، با 

نکردم تا بند لباسم رو باز کنم.  یسع گهیکامال قطع شد.دستم شل شد و د دیرسیم

رو حس کنه، بعد   فمیداشت نبض ضع یگردنم قرار گرفت و سع یدوتا انگشت رو 

  یمنو از رو یکیجونم و  یب یپاها ریز یا  گهیپشت کمرم قرار گرفت و دست د یدست
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چشمامو باز کنم اما توان تکون دادن پلکامو نداشتم.  خواستمیبلند کرد.م نیزم

 .  دمیفهمینم چکدومویکه ه دیرسیاز اطراف به گوشم م  یمبهم یصداها

 ، ! ورا نفس بکش َل - 

  نیبا هم  شیام که چند لحظه پ یکس یبازوها نیب  دمیتازه فهم ،ییلهجه آشنا چه

منو   یوارد اتاق شد و با پاش درو بست.وقت مویگرفته بود.ماس کنفرویدست ها جون 

هام  هیهوا به ر یتا نفس بکشم، حاال کم کردمیتخت گذاشت هنوز داشتم تقال م یرو

دست دهنمو باز کرد و با دست   کیبا   موی.ماسدنبو یاما هنوز به اندازه کاف شدیوارد م

 زبونم گذاشت.  ریرو ز یش قرص گهید

 نجایا نارویت کرده بود ا نهیکه قبال معا یقلبته،دکتر  یدارو نیزم،ایآروم باش عز- 

 . یازشون استفاده کن یگذاشت تا در مواقع اضطرار 

وارد  یشتریب ژن یبرگشته بود و اکس ی به حالت عاد بایتنفسم تقر قهیاز چند دق بعد 

بعد   ی. قلبم شوک رو پشت سر گذاشته بود و حاال آرومتر بودم. کمشدیشش هام م

 تخت خوابم برد.   یمالفه ها نیب

 سوم  فصل

دراز   دیسف یمالفه ها یبود.رو  دهیاتاق تاب یتو دیچشمامو باز کردن نور خورش یوقت 

و  ویبار با ما نیآخر ادمهیکه  ییو شلوار تنم بود.تا جا شرتیت هیبودم و  دهیکش

   مویماس یعنی به خواب رفته بودم. کمیتون
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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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