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توجه بهش از پله ها  یکنه اما من بهش محل ندادم و ب میدراز کرد تا همراه سمتم

 دهیبودن، اونارو هم ناد ستادهیپله ها ا نییپوش پا اهیرفتم. اون دوتا گنده بک س نییپا

پارک شده بود، شدم و درو محکم  ابونیکه کنار خ یبلند یشاس نیگرفتم و سوار ماش

هم سوار شد و کنارم نشست، دوباره تلفنشو به  مویبعد ماس قهی.چند دقدمیکوب

چون  اوردمیگوشش چسبونده بود و مشغول صحبت بود. از حرفاشون اصال سر در نم

 یکس قتیدر حق کرد،یبا آرامش صحبت م یلیخ مویبود.ماس ییایتالیمکالمه شون به ا

 کوتاه یجواب ها یشنونده بود، فقط گاه مویو ماس زدیحرف م شتریکه پشت خط بود ب

بفهمم چون طبق معمو مثل  تونستمینم یچی.از حالت چهره و زبان بدنش هم هدادیم

از حرکت  نیوجودش نداشت. بالخره ماش یتو یحس چینشسته بود و ه خی کهیت کی

مکالمه ش  مویقفل بود. ماس نیتا درو باز کنم، اما در ماش دمیرو کش رهیدستگ ستاد،یا

 انداخت  یکتش و به من نگاه بیج یانداخت تو شویرو تموم کرد و گوش

 . کنهیخبرت م ادیم کوینیدوم م،یخوریشام م گهید کساعتی-  

بود، دستشو به طرفم دراز  ستادهیمنتظر ا رونیکه اون ب کوینیباز شد و دوم نیماش در 

تفاوت و بدون کمک اون از  یبهش زدم و ب یشم. لبخند ادهیکرد تا کمکم کنه پ

 قایاتاقم دق دونستمیو اصال نم رفتمیبه طرف ساختمون م میشدم. مستق ادهیپ نیماش

عمارت  نی. اکردمیرو به جلو حرکت م بازانهبرم، فقط لج دیکجاست و کدوم سمت با

داشت  کوینیکابوس تمام عمرم شده بود.دوم نیبه وحشتناکتر لیتا حاال تبد شبیاز د

 . ومدیدنبالم م
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 سمت راست - 

دلم ازش  یآروم بهم تذکر داد. تو یلیو اون خ شدیم یوارد راهرو اشتباه داشتم

بالخره به اتاقم  قهیکه کرد تشکر کردم و بعد از چند دق ییبخاطر راهنما

بهش گفته بود حق نداره  یبود، انگار کس ستادهیچهارچوب در ا یتو کوینی.دومدمیرس

 منتظر اجازه بود.  ایپاشو تو اتاق بذاره 

  ؟یالزم ندار یا گهید زیچ ارن،یبرات م گهید قهیامروزت رو تا چند دق یدایخر- 

اجازه شو نداشته  نکهیبخورم،مگر ا یدنینوش هیدوست دارم قبل از شام  شهیاگه م- 

 باشم؟ 

 شد.  دیراهرو ناپد یکیتکون داد و بعد در تار دنیبه نشونه فهم یسر 

دوش  ریپرت کردم و درو پشت سرم بستم. ز یگوشه ا هیحمام شدم، لباسمو  وارد

 کیسرد بود و نزد یلیلحظه نفسم بند اومدم، خ هیو آب سرد رو باز کردم. ستادمیا

 یندیآب عادت کرد و  حس خوشا یبزنم اما بعد از چند لحظه بدنم به سرد خیبود 

خشمم  شیآب سرد باعث شد آت انی.جرکردمیخودمو آروم م دیبهم دست داد.با

 یکه آرومتر شدم آب گرم رو باز کردم.موهامو با شامپو شستم و کم یفروکش کنه، کم

 ینشستم و به کاش نیکف زم دم،یموهامو آب کش نکهینرم کننده بهشون زدم، بعد از ا

بود و پوستم رو نوازش  ریبود واقعا دلپذ یکه از دوش جار یدادم. آب گرم کهیها ت

شده  جیواقعا گ کردم،یمغازه افتادن فکر م یکه امروز صبح و تو ی.به اتفاقاتدادیم

بود.کم  ینیب شیپ رقابلیداشت و هردفعه غ یا دهیچیپ تیشخص یلیخ مویبودم.ماس
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 نجایرو هم میعاد یو و زندگ رمیرو نپذ طیشرا نیکه اگر ا شدمیکم داشتم متوجه م

بود که توش قرار  یتی.به هرحال موقعدسخت خواهد ش یلیبرام خ زیادامه ندم، همه چ

 گرفته بودم و 

 

 

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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