
                                                                                                               

1 | P a g e 
 https://Romankhonn.ir    را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                        

  مویماس نکهی!با ادهیاون بدن برهنه منو د یعنیباشه  نطوریعوض کرده؟اگر ا لباسامو

نبود.اتفاقات شب گذشته   ندیکارش برام خوشا نیواقعا ا یبود ول یپسر جذاب یلیخ

و صورتمو با لحاف   دمیکش یق یچشمام نقش بستن، نفس عم یدوباره جلو

و شصت و پنج   صدیس صتکه بهم داده بود، فر یپوشوندم.تمام اون اطالعات

  یبهم کرده بود و کشته شدن اون مرد.حجم اتفاقات نیکه مارت یانتیروزه،خانواده م، خ

 مغزم بود.     شیو گنجا تی افتاده بود واقعا فراتر از ظرف شبیکه د

 لباساتو من عوض نکردم.  - 

.آروم آروم لحاف رو کنار دمیرو شن ییبودم صدا  دهیسرم کش یکه رو یت لحافپش  از 

  ندفعهیبزرگ، کنار تخت نشسته بود.ا یمبل راحت  هی یافتاد.رو  مویزدم و چشمم به ماس

 تنگ و   شرتیبود و ت  دهیپوش یتنش بود، شلوار گرمکن خاکستر یتر یررسمیلباس غ

  شینما یخوش تراشش رو به خوب یکه عضالت پهن شونه هاش و بازوها یچسبون

صورتش پخش شده   یتو یا  ختهیو بهم ر بای.پابرهنه بود و موهاش با حالت زدادن یم

وقته از   یل یو مرتب بود و مشخص بود خ زیسرحال،تم یلیحال خ نیبودن.البته در ع

 ادامه داد:    موی.ماسرون یتخت خوابش اومده ب

اتاق هم نبودم،   یتو  یلباستو عوض کرد، اون لحظه من حت ا،یاز خدمتکارام،مار یکی-

که  کنمی.البته انکار نمکنمینم یچکاریخودت ه  تیبهت قول داده بودم که بدون رضا

و قدرت   یبود  هوشیبه بدنت بندازم، مخصوصا که تو ب  ینگاه هی خواستیدلم م یلیخ
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بدنت   یبزن  یلیو بهم س یمقاومت کن نکهیا  بدون بالخره  تونستمیو من م یدفاع نداشت 

 رو لمس کنم. 

لبش    یهم رو یاز ابروهاشو با شرارت باال برده بود و لبخند  یکیحرف زدن  نیح در 

 شکل گرفته 

.  ومدی و سرخوش به نظر م الیخ یب  یلی. خدمیدیبود که خنده شو م یبار نی بود،اول

جا به جا شدم و به  یافتاده. کم یچه اتفاقات شبیفراموش کرده بود که دانگار کال 

  مویماس یلبا  یو مرموز هنوز رو زیدادم.اون لبخند شرارت آم هیتخت تک یتاج چوب

 یمشتاق  افهیچپش انداخت و با ق یپا یو رو دراستشو باال آور ی.پاکردیم ییخودنما

 جمله از دهنم خارج بشه.  نیچشم دوخته بود به من و منتظر بود اول

  هیمغازه  یکه انگار رفته بود یکرد نکاروی! و انقدر خونسرد ایتو اون مردو کشت- 

 .  یجفت کفش بخر 

  نییو قطره قطره از چشمم پا دیزمزمه کردم و چشمه اشکم جوش  یآروم به

رو به  تیکرد و دوباره ماسک جد رییتغ موی.چهره سرخوش و خندان ماسختنیر

 و گفت:   شناختمیکه م یخیسرد و  اهپوشیشد به همون مرد س لیصورتش زد، تبد

اون به من    یعنیمن، پس  یعنیکرده بود، و خانواده  انتیاون به خانواده مون خ-

 کرده بود.   انتیخ

 فرو رفت و ادامه داد:   یمبل راحت  یتو شتریب 
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گفته بودم  کنم،یم یدارم باهات شوخ یقبال هم بهت گفته بود اما تو ظاهرا فکر کرد - 

من از   یل برا  َایدن نیا  یتو یرو تحمل کنم، ا ور وفادار یو سرکش ینافرمان  تونمینم

ازت  شبیکه د یو با واکنش ،ی ستیآماده ن زایچ نیا  یمهم تره.تو هنوز برا یزیهرچ

مبل بلند شد، اومد کنار من  ی. از روشون یری بپذ یتونیهم نم چوقتیکه ه دونمیم دمید

چک   خواستیبا انگشتاش موهامو نوازش کرد، انگار م یو لبه تخت نشست.به آرام

دستاشو دور موهام مشت کرد و محکم و با شدت اونارو  هوینه. ای میواقع  نهیکنه بب

 هاش منو هل داد چپشو باال آورد و با یپا د،یکش

 

 

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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