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خب لباسم  ی! ولهیپس چ ستیدرجه هوا اگر گرم ن یس یدما دونمیمن نم خب

بهتر!  نیاز ا یبود،پس چ زیباغ هم وسوسه انگ یمناسب بود و فکر صبحانه خوردن تو

که  میدیرس یو به باغ میعبور کرد یناشناخته ا یرهایاز مس کوینیدوم ییبا راهنما

به  یلیخ باغ بوده چون منظره ش نیپشت عمارت بود.ظاهرا بالکن اتاقم رو به ا

بود  ییهمونا هیشب یلیقرار داشت که خ یقیآالچ یسنگ نیزم ی.روومدیچشمم آشنا م

که  یقطور یچوب یبودم، چهارچوب ها دهیرستوران تورتوگا د یاول تو شبکه 

نور آفتاب  میشده بود و مانع تابش مستق دهینازک پوش یها ریاطرافشون با حر

بود  قیآالچ یمشابه چهارچوب ها قایکه جنس و رنگش دق یبزرگ چوب زیم هی.شدیم

رنگ  دیسف یکوسن ها کهراحت  یلیخ یاونجا قرار داشت و اطرافش هم چند تا صندل

اشراف زاده  هی یبود و انگار برا مونیپر و پ یصبحانه حساب زیشده بود.م دهیداشتن چ

رنگارنگ بزاق دهنم  یها یاون همه خوراک دنیشده، با د دهیچ یمقام سلطنت هی ای

مدل  نی.چندخورهیم کمویترشح شد و واقعا احساس کردم روده بزرگم داره روده کوچ

ها،تخم  ونیو اقسام م ک،انواعیچند گوشت و ژامبون،پنک تون،یانواع اقسام ز ر،یپن

 زیوجود داشت. من پشت م زیاون م یکه عاشقش بودم رو یزیهرچ بایمرغ و تقر

غذا خوردن عادت داشتم اما  ییبه تنها ییجورا هیترک کرد.منو  کوینینشستم و دوم

 نیهمراه و همنش کیبه  ازین قعاهمه غذا با تنوع باال وا نیمنظره فوق العاده و ا نیا

  قهیداشت.بعد از چند دق

 برگشت و چندتا مجله و روزنامه رو جلوم گذاشت.  کوینیدوم

 . ادیمجالت خوشت ب نیاز خوندن ا دیفکر کردم شا- 
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 یبه روز نامه ها جانیو شد و داخل ساختمون برگشت.با ه دیگفت و دوباره ناپد نویا 

نگاه انداختم  "ووگ"مجله تایرسپوزپول"لهستان "، یو نسخه لهستان "بورزایو"روز  

بهم  یحس خوب یلینظرمو جلب کردن.خ یخاله زنک تریهمون نگاه اول چند ت یو تو

اخبار کشورم رو دنبال کنم و بفهمم  تونستمیم زدست داده بود، بالخره بعد از چند رو

پر کردم و با خودم فکر کردم که  یشتریب یها یاونجا چه خبره.بشقابم رو با خوراک

 دیاخبار مربوط به کشوم رو با ندهیروش عادت کنم، چون احتماال تا سال آ نیبه ا دیبا

 . کردمیم یریگیپ قیطر نیاز هم

از جام بلند شم و حس و حال  تونستمینم گهیکه خورده بودم د یاز صبحانه مفصل بعد

رو نداشتم.حالم بد شده بود، ظاهرا خوردن اون همه غذا بعد از چند  یچکاریانجام ه

 یدورتر گوشه باغ مبل راحت ینبود.کم یخوب و عاقالنه ا دهیاصال ا یروز گرسنگ

بغلم زدم و  ریقرار داشت.روز نامه هامو ز االشب یبون هیبه چشمم خورد که سا یبزرگ

 نی.به نظرم ادمیدراز کش یمبل راحت یبه طرفش راه فتادم.کفشامو در اوردم و رو

که در اثر سوهاضمه به  یکنم و از شر دل درد لکسیر یروش بود تا کم نیبهتر

رو که  ایامواج در تونستمیعرکه بود،مسراغم اومده بود خالص بشم.چشم انداز اونجا م

با سرعت  یموتور قیقا هیدر دور دست ها  نم،یبب شدنیم نییباال و پا یآروم تمیبا ر

و  شدنیپشت سرش به هوا بلند م یادیز یو موج ها کردیآب حرکت م یرو یادیز

 هیاطراف ساحل قرار داشتن که  یبلند ی.صخره هاشدنیم دهیکوب ایبعد به سطح در

و  دیوزیم ایاز سمت در یخنک میبودن.نس ایدرزدن داخل آب  رجهیش یمکان خوب برا

 بدنم رو 
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فرو  یداشتم که کم کم خمار شدم و به چرت کوتاه یانقدر حس خوب کرد،یم نوازش

 رفتم. 

  ؟یبخواب نجایهم یخوایتا فردا م- 

کرد.چشمامو باز کردم،  داریداشت منو از خواب ب یظیغل ییتانایکه لهجه بر ییصدا 

 . کردیبهم نگاه م یبیکنار من نشسته بود و با آرامش عج ،یلبه مبل راحت مویماس

 دلم برات تنگ شده بود. - 

 

 

 

ایل کامل این رمان ــــــــــو دانلود ف "  روز 365رمان " العه ادامه ـــــرایم جهت مطــــــــکاربر گ

 یدـــمطالعه کنس ــــــــــداری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــبصورت فایل پی دی اف لط

 جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنید
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 برای رمان درصدی 15کد تخفیف آیا میدانستید با خرید این رمان یک 

 دریافت خواهید کرد !!  دلبر حاجر  
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