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 شمیو گرنه دوباره مجبور م یکن آرامشتو حفظ کن یسع اد،یقلبت داره از جاش در م-

 . یریفرو م یقیبه خواب عم یداروهاتو بهت بدم و بعدش تو چند ساعت

 یتو یپاهاش نشوند، جور یدور کمرم حلقه کرد، منو از جا بلند کرد و رو دستاشو 

و  دیموهام لغز نیش قرار گرفته بود.دستاش ب نهیقفسه س یبغلش بودم که سرم رو

 آروم شروع کرد به نوازش کردنشون.  یلیخ

و حالمو خوب  دادیمواقع جواب م شتریو ب کردیبرام م نکارویبچه بودم مادرم ا یوقت-

موهام رفت و آمد  نیو دستاتش ب کردیدم گوشم زمزمه م واشی یلیخ ناروی.   اکردیم

بود که  یلقب نیبهتر نیبا محبت! ا یمرد   وحش هیمرد پر از تضاد بود. نی.اکردنیم

حال دلسوز، مهربان  نیتحمل و سلطه جو اما در ع وصبر  یبهش داد.خطرناک، ب شدیم

شگفت  ترسوند،یمتضاد کنارهم همزمان، منو م یاخالق یها یژگیو نیا بیو آروم. ترک

به راننده گفت و بعد  ییزایچ هی ییایتالیمرد کرده بود.به ا نیو مجذوب ا کردیزده م

ما  نیب یرنگ اهیس شهیپنل کنار دستش قرار داشت رو فشرد.ش یکه رو یدکمه ا

به حرکت  نیکرد.ماش جادیا نیعقب ماش یخصوص یفضا کیراننده رو پوشند و 

کامال آروم  ی.بعد از مدتکردیمنو نوازش م یهمچنان داشت موها مویدراومد و ماس

 برگشته بود.  کنواختیو  یعیشده بودم و ضربان قلبم به حالت طب

 ممنونم -

و کنارش نشستم.بادقت به چهره  دمیپاهاش کنار کش یودمو از روبهش گفتم و خ نویا

فرار کردن از نگاهش سرمو چرخوندن  یم نگاه کرد تا مطمئن بشه که حالم خوبه.برا
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جاده  هی یتو میمدت داشت نینگاه کردم، تازه متوجه شدم که تمام ا رونویو از پنجره ب

بود،  نظریسرمون قرار داشت ب یکه باال یا منظره.میکردیحرکت م یو کوهستان یسنگ

 : دمیبودم.پرس دهید نجارویا یفکر کنم قبال عکسا ،یشهر سنگ

  

  م؟یریم میکجا دار قایدق-

 م،یریبه سمت شهر م می*قرار داره و ما االن دارنایمن در ارتفاعات تائورم یالیو- 

 . ادیفکر کنم که خوشت ب

 بهم گفت.  نارویچشماشو از پنجره برداره ا نکهیا بدون

 . لیسیواقع در منطقه س نایاستان مس یاز شهرستان ها یکی:نای*تائورم 

 چهارم  فصل

اومده بودم محل اقامتون  زهیجز نیبه ا نیبا مارت یناکسوس ،که وقت ینیاردیج محله

 رهیجز یاز همه جا یفاصله داشت.شهر سنگ نایبا تائورم لومتریاونجا بود، تنها چند ک

بود.قبال جز برنامه  رهیجز نیا یگردشگر یجاذبه ها نیتر یاز اصل یکیو  شدیم دهید

 کلیما ن،یسروکله مارت ییهویاگه االن  م،یسر بزن نجایبود که حتما به ا سفرمون یها

 ریز یندیفکر باعث شد حس ناخوشا نی؟ایچ ننیبشه و منو بب دایپ نجایا نایو کارول

بود.  میقراریخودمو جا به جا کردم که نشون از ب یچندبار یصندل یپوستم بلغزه و رو
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اما انگار ذهنمو خونده بود چون  دادینشون نم مبه ول ول کردن یتوجه چیه مویماس

 گفت: 

 

 

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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