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کشش، ترس و خواستن  از یبیداشت ترک انیجر نمونیکه ب ی.حسزننیالس م

تفاوت که ترسمون از  نیبا ا میداشت یبودن.ظاهرا هردوتامون احساس مشابه

فرو کرده بود و  اهشیشلوار س بیج یدستشو تو کی مویبود.ماس یمتفاوت یزهایچ

 یش باز بود و موها نهیبه همون رنگ تنش بود که طبق معمول تا وسط س یراهنیپ

  شیرو به نما شدنیده میپهنش د یها نهیس یکه رو یکم

که رو به روم  یگرفته بود و مرد یو مرتبش رو به باز اهیس یبود.باد موها گذاشته

 نی.سرمو چندبار به اکردیجلوه م یبود به شدت برام جذاب و دوست داشتن ستادهیا

و بهش  رونیب زنیمغزم بر یافکار از تو نیا دیطرف و اون طرف تکون دادم تا شا

 گفتم: 

 باهات حرف بزنم.  دیبا- 

باهم  میتونیاونموقع م ،یتا زمان شام صبر کن دیبا ست،یاما االن وقتش ن دونمیم- 

 . وفتیحاال راه ب م،یصحبت کن

چمن ها برداشت و بعد دستشو پشت کمرم گذاشت و با  یشد کفاشمو از رو خم 

 کرد.  تمیبه سمت ساختمون هدا یفشار دستش به آروم

باز  یفضا هیاز داخل عمارت گذاشتم دوباره وارد  یطوالن یراهرو هیاز  نکهیاز ا بعد

شده بودن و  خیاونجا پارک بودن. انگار پاهام به سنگفرش ها م ناشیکه ماش میشد

رو کشته  چارهیاون مرد ب شبیبود که د ییهمونجا قایدق نجایقدرت راه رفتن نداشتم، ا

 یدر اومدن و دچار وحشتزدگ شیچشمم به نما یدوباره جلو شبید ریبود.تصاو
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بهم حس  قیطر نیداشت از ا ینرم کمرم رو نوازش کرد و سع یلیخ مویشدم.ماس

بلندش برد و  یشاس یها نیاز ماش یکیآرامش رو القا کنه.دستمو گرفت و منو سمت 

رو، که مثل  شبید ریتصاو کردمیم یو سع زدمیکمکم کرد تا سوار بشم.تند تند پلک م

که به جونم  یاز ذهنم دور کنم و از شر استرس شدن،یچشمم رد م یاز جلو لمیف کی

 افتاده بود خودمو رها کنم. 

  

خونه  یمحوطه ورود دنیبا د رونیب یاز خونه بر یخوایاگر قرار باشه هردفعه که م-

 حال و  نیبه ا

رو خراب کنم و دوباره از نو  نجایا دیفکر کنم با یبر شیپ یو تا مرز خفگ یوفتیب روز

 بسازمش. 

کلمات رو برام زمزمه کرد، بعد مچ دستمو گرفت و چشم دوخت به  نیآرامش ا با 

 . رهیتا نبضم رو بگ شیساعت مچ
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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

 

 

 

 برای رمان درصدی 15کد تخفیف آیا میدانستید با خرید این رمان یک 

 دریافت خواهید کرد !!  دلبر حاجر  
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