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 . ترسوندیو خطرناک شده بود و داشت منو م یجد یلینگاهش خ طرز

خب  ه؟یمشاور و دست راستم ک ایماف هیبه عنوان  نکهیا ؟یبدون یخوایم یچ گهید- 

با وجود اون همه  شهیچرا هم یبدون یخوای. مینیبیاونو م یبه زود یاگر صبر کن

برام  یوقتا مشکالت یورا بعض میمحافظ اسلحه همراهم دارم؟چون من مرد ، خطرناک

 دهینمونه ش رو د هی شبیکنم خودت د رحلشون کنم، فک دیل که خودم با َادیم شیپ

 بپرس تا جوابتو بدم.  یدار یا گهیسوال د. اگر یباش

 نیدیو شن چکدومیه دنیبه پرس یازیمغزم داشتم اما ن یها سوال تو ونیلیم

بعد از کشتن  شب،یواضح و روشن بود، همون د زیجوابشون نداشتم.از قبل هم همه چ

 اون مرد، جواب تمام سواالتم رو گرفته بودم. 

  ؟یدیو بهم پس مو لپ تاپم ر یگوش یک- 

 هیپا یپاشو باال آورد و رو کیدور شد،  زیو کامال از م دیرو عقب کش شیصندل مویماس 

 ش انداخت.  گهید

 یکسری دی. فقط قبلش بادمیقرار م ارتیمن اونارو در اخت زم،یعز یهروقت بخوا- 

 . یبگ یچ نتیو من بدونم که قراره به دوستات و والد میباهم بکن یتوافقات

 بگم اما اون دستشو باال آورد و اجازه صحبت بهم نداد.  یزیچ هیباز کردم تا  دهنمو 

با پدر و مادرت  یتونیم گم،یم یچ نیخوب گوش کن بب یشروع کن نکهیقبل از ا-

 دیبا ،یچند روز به لهستان برگرد یبرا یتونیاگر الزم شد م یو حت یریتماس بگ
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شده و  شنهادیبهت پ یلیسیدر س یهتل یخوب تو یشغل تیموقع کیکه  یبهشون بگ

 یفرصت شغل نیاز ا یلی، توام خیاونجا بمون کسالی دیقرارداد ذکر شده که با یتو

هردفعه که باهاشون  ستیالزم ن ینطوریا ،یقبولش کن یخوایخوشت اومده و م

.قبل یت دار کسالهی بتیغ یموجه برا لیدل هیو  یسرهم کن یدروغ هی یریگیتماس م

رو از آپارتمان مشترکتون  لتیبه ورشو برگرده، افرادم تمام وسا نیمارت نکهیاز ا

از  شهیهم یبرا نیمارت خوادیبه دستت.دلم م رسنیتا فردا م تماالبرداشتن و اح

 . یبا اون مرد نداشته باش یارتباط نیکوچکتر گهیپاک شده باشه و د تیزندگ

 انداختم و اون گفت:  مویبه ماس یپر از سوال نگاه 

و لپ تاپت رو بهت  یگوش یپس بذار واضح تر بهت بگم؛ وقت یدیاگر منظورمو نفهم-

 بپرس.  یدار ی.حاال اگر سوالیریبا اون مرد تماس بگ یدادم حق ندار

ماجرا خوب  یایشده بودم، مرد رو به روم واقعا زبونمو بند آورده بود. به همه زوا الل 

 بود.  ختهیر یو منطق قیبرنامه دق هیفکر کرده بود و 

  شه؟یم یاونوقت چ ؟یچ نمیخب اگر بخوام چند روز برم خانواده م رو بب- 

 کیآشنا بشم و اونجارو از نزد شتریب باتیتا با کشور ز ادیم رمیگ یخب...فرصت- 

 . نمیبب

ورشو منو به خنده انداخت، جام شرابم رو  یتو لیسیس یایحضور سردسته ماف تصور

 و گفتم:  دمیسرخ و گس رو نوش عیاز اون ما یکردم، کم کیبه لبام نزد
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 حق مخالفت هم مگه دارم؟ - 

فقط داشتم  ،یباهاش مخالفت کن یندادم که بخوا شنهادینه متاسفانه، بهت پ- 

 . یریکارها قرار بگ انیتا در جر دادمیم حیرو برات توض تیوضع

 جلوتر اومد و خودشو به سمت من خم کرد.  یکم شیصندل یرو 

 یرو که بخوام به راحت یزیل هرچ َشهیکه هم یدونیم ،یهست ی، ورا تو دختر زرنگ- 

  ره؟یم شیمن پ لیطبق م زیو همه چ ارمیبه دست ب تونمیم

قرمزم که از  ریبه لباس ز یآوردم، از عمد نگاه ادیاتاق پرو رو به  یامروز تو اتفاقات

 گاز گرفتم و گفتم:  یانداختم و لبم رو به آروم کردیم ییخودنما راهنمیپشت پارچه پ

 ! مویدن ماس ُشه،ینه هم دونم،یکه من م ییتا جا- 

تک تک حرکاتم رو تحت نظر داشت، کفش  مویبلند شدم، ماس یصندل یاز رو واشی 

نم  یچمن ها یآوردم و به طرف باغ راه افتادم.بورو از پام در  میپاشنه بلند مشک یها

مقاومت  تونهینم مویکه ماس دونستمی.مکردمیهوا حس م یرو تو ایدر یخورده و شور

 قیدر دور دست ها قا زدم،یقدم م یکیتار یهم شد. تو نطوریو هم اد،یکنه و دنبالم م

 و  یآب شناور بودن مثل چند تا نقطه نوران یکه رو ییها

 دم،یکه صبح روش چرت زده بودم رس یبزرگ یبه مبل راحت ی.وقتشدنیم دهید روشن

 . ستادمیکنارش ا

 مگه نه؟  یدار یاحساس خوب نجایا- 
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 یبیاحساس غر نجای.راستش حق با اون بود، استادیو بغل دستم ا دیپرس نویا مویماس 

کردم و از اول به  یعمارت زندگ نیا یداشتم که انگار سال ها تو یحس هی کردم،ینم

امکانات  نیبا همچ ،ییبایز نیبه ا یالیو یتو یتعلق داشتم.و البته هر دختر نجایهم

 . کنهیو آرامش م یقطعا حس راحت شهیم شکه به ییها یو خدمت رسان یرفاه

 یا گهیچاره د چیچون ه کنمیو بهش عادت م رمیپذیرو م طیدارم کم کم شرا- 

 ندارم. 

جامو از دستم  وی.ماسمدمیدستم نوش یاز جام شراب تو یدادم و جرعه ا جوابشو

 یلیکرد.بازو هامو گرفت و خ یچمن ها خال یداخلش رو رو اتیو متحو دیکش رونیب

خوابوند.ضربان قلبم سرعت گرفته بود  یمبل راحت دیبالشتک نرم و سف یآروم منو رو

رو  یزیانتظار هرچ دیکه با دونستمیم د،یکوبیم م نهیو تند تند خودشو به قفسه س

 یمثل امروز صبح که منو رو قایرون پاهام گذاشت، دق نیپاشو ب کیداشته باشم.

 تفاوت که صبح حس ترس داشتم اما االن نیکرده بود، اما با ا ریخودش اس ریتخت ز
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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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