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 رو ترک کردن.  رهیجز روزیاوناها د-

شدم اما  رهینگاه پر از سوال بهش خ کنم؟بایکر مف یبود دارم به چ دهیکجا فهم از 

 تیدر حال غروب بود و جمع دیاونجا خورش میدیرس یاون اصال بهم محل نداد.وقت

در حال گشت و گذار  نایتائورم یها ابونیخ یتو یها و مردم محل ستیاز تور یادیز

عکسا و  یکه فقط تو کیبار یها ابونیبود، خ یشهر پر از حس زندگ نیبودن.ا

 با صدها کافه  شدنیم دهیها د ینقاش

فوق  یبود که سردرشون اسم برند ها ییپر از مغازه ها نجای.ایابونیرستوران خ و

 یخاص یبرند ها نی.تاحاال پامو تو فروشگاه همچخوردیبه چشم م متیلوکس و گرونق

مرکز  یتو یحت ییمغازه ها نیهمچ دنیرسه؟دیداره به آخر م اینذاشته بودم، نکنه دن

شد و درو برامون  ادهیراننده پ ستاد،یاز حرکت ا نیبود.ماش ایرو هیشهر ورشو هم شب

شد و بعد و دستشو به طرفم دراز کرد تا کمکم کنه از اون  ادهیاول پ مویباز کرد، ماس

 دمیبشم.تازه فهم ادهیبلند بود پ یادیقد من ز یبلند که ارتفاعش برا یشاس نیماش

اون  یو از تو ومدهیهم پشت سر ما داشته م گهید اهیس نیماش هیمدت  نیکه تمام ا

 کدستیغول بودن و کت شلوار  هیشب شتریکه ب کلیه یقو یلیدوتا مرد خ نیماش

 یاصل ابونیدستمو گرفت و منو به سمت خ مویشدن.ماس ادهیبه تن داشتن پ اهیس

 یلیخ کردنیم یو سع ومدنیپشت سر ما راه م یادیکرد.افرادش با فاصله ز تیهدا

 خواستنیو مسخره بود به نظرم، اگر واقعا نم بیجلب توجه نکنن.کارشون واقعا عج

 باعث جلب توجه 
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 کدستی یبا لباسا نکهینه ا دن،یپوشیمردم شلوارک و صندل م هیمثل بق دیبا بشن

 ی.خب البته مخفوفتنیشده بودن دنبالمون راه ب لیعزارئ هیشب شتریکه توشون ب اهیس

که  یمغازه ا نیبود. اول یسخت یلیکار خ یساحل یلباس ها یکردن اسلحه هاشون تو

از  یکی م،یپامونو داخل مغازه گذاشت یوقتبود. ایرابرت کاوال کیبوت میواردش شد

بهمون خوش آمد  یبدو بدو به سمتمون اومد و به گرم بایفروشنده ها با عجله و تقر

اومد،  رونیمغازه ب یاز اتاقک ها یکیمسن از پشت  بایو تقر کیش یلیمرد خ هیگفت.

بهش گفت و بعد برگشت به طرف من  ییایتالیبه ا ییزایچ هیکرد،  یروبوس مویبا ماس

 و گفت: 

 (  بایخوشگل و ز یبه معنا ییایتالیال ب!  )در زبان ا - 

رو  شیبود که معن ییایتالیاز چند تا کلمه محدود ا یکی "بال"فشرد،  یبه نرم دستمو

ازش تشکر  فشیلب هام شکل گرفت و بخاطر تعر یرو ی.لبخند درخشاندونستمیم

 کردم. 

کمدت  یلباس هارو برا نیتا مناسب تر کنمیئه و بهت کمک م ویاسم من آنتون- 

 . یانتخاب کن
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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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