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صورتش جدا  یلحظه از رو گوشانهیو اون لبخند باز کردیم یباز شیشراب خور

 دایکه همراهش بودن سروکله شون پ گهیبه همراه دوتا مرد جوون د کوینی. دومشدینم

طعمش  دن،یچ زیم یکه با هشت پا درست شده بود رو یزیچ هیغذا  شیپ یشد.برا

که اون هشت پا در مقابل  دمیتازه فهم دیرس یاصل ینوبت غذا یبود، اما وقت رینظیب

و هر  شدیمتنوع پر م یها یبا خوراک زینبوده، م یچیرنگارنگ ه یهمه غذاها نیا

 ی.به آرومشدیم شتریتست کرده مزه تک تک اون غذا ها ب یمن برا یلحظه اشتها

 به  یچشم ریز ینگاه یو هر از چندگاه میخوریغذامون رو م

فاصله دادم و جام شراب  زیرو از م می. بعد از خودن دسر صندلمینداختیم گهیهمد

 گفتم:  مویرو به ماس یسرخم رو به دست گرفتم و با لحن محکم

 ( لیسیس یایماف یخب پس، کوسانوسترا ! )گروهک ها- 

قطع کنم  نجایحرفمو هم خواستیبهم انداخت، انگار م یا ینگاه هشدار دهند مویماس 

 حرفا بودم و گفتم:  نیادامه ندم، اما من پررو تر از ا گهیو د

 وجود داشته باشه، مگه نه؟  دینبا یزیچ نیهمچ دونمیکه م ییتا جا- 

 : دیپرس یجا به جا شد و با لحن خونسرد شیرو صندل یکم 

  زم؟یعز یدونیم ییزایچه چ گهید-

  کردمیم یو باهاش باز دادمیدستم تکون م یرو تو جام 
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اون  عیبدونم وقا خوادیباشن، دلم م دهیپدرخوانده رو د لمیهمه ف کنمیخب فکر م- 

 دارن؟  قتیتا چه حد حق لمیف

  ؟یدرباره ما بدون یخوایم- 

 و بعد ادامه داد:  دیسوال رو پرس نیا یلحن شگفت زده ا با 

منظورت  دونمیکنم، نم فیدرباره من وجود نداره که بخوام برات تعر یخاص زیچ چیه-

 ! ؟یبه کجا برس یخوایو آخرش م هیحرفا چ نیاز ا قایدق

پرده  یو رک و راست و ب اوردمیطاقت ن گهید نیهم یبرا کرد،یمسخره م م داشت 

 : دمیسوالم رو پرس

  ه؟یشغلت چ- 

  کنمیمن تجارت م- 

 اسمش رو صدا زدم:  یزیو سرزنش آم یو با لحن جد اوردمین کم 

کنم و  یرویبدون چون و چرا از تمام دستوراتت پ کسالی یتو ازم توقع دار مو،یماس- 

 طبق خواسته تو عمل 

دارم قرار  یقرار گرفتم و با ک یوسط چه جهنم قایکه دق یبهم بگ یخوایاما نم کنم،

  ذارم؟یمدار م

 شیخیشده بود، نگاه سرد و  یچهره ش نداشت و جد یرو تو یقبل یدگاون لو گهید 

که  ییمن تا جا ،یکامال حق دار-. کردیبرگشته بود و داشت دوباره چشمامو سوراخ م
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شراب  ی. جرعه ادمیقرار م ارتیرو در اخت یدار ازیکه ن یبه صالح باشه اطالعات

 و ادامه داد:  دینوش

همه منو ُدن صدا  نیهم یسرپرست خانواده شدم، برا بعد از مرگ پدر و مادرم من- 

تجارت چند  ییجورا هیشرکت، کالب، رستوران و هتل دارم،  نی.من چندکننیم

و دم و دستگاه  التیتشک نیکل ا سیداره و رئ یادیز یشاخه ها ریمنظوره ست که ز

 ستیل تونمیم یهستن، اگر بخوا ربزرگت تیفعال کیاز  یبخش نایمنم، البته همه ا

 هام رو در  ییاز تمام دار یکامل

 یضرور اد،یز اتیچون دونستن جزئ کنمینم هیتوص نکارویا ادیبذارم. اما ز ارتیاخت

 و ممکنه خطرناک باشه.  ستین

 

 

 

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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