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 گهید رمیکه اگر االن جلوشو نگ دونستمی.مدنیکشیچشماش زبونه م یعطش تو

 نیا دونمی.نموفتادیم وفتاد،یم دیکه نبا ینخواهم داشت و اتفاق تمونیوضع یرو یکنترل

 رو چرخوندم و جاهامونو  مویاز کجا آوردم اما ماس هویهمه قدرت رو 

 هویداده بود و من مقابلش بودم. هیحمام تک واریعوض کردم. حاال اون به د باهم

در حمام  یجلو یکه به جالباس یبرگشتم و با تمام توان از اونجا فرار کردم، حوله ا

. از کردمیپشت سرمم نگاه نم یو حت دنیبود رو تنم کردم و شروع کردم به دو زونیآو

ت سرم رو پش یکس یپا یاما صدا گذشتمیم تاون عمار چیدر پ چیپ یها یراهرو

 دونستمیو نم دمیترسیچون واقعا از واکنشش م ومدیکه دنبالم نم دم،خداروشکریشنینم

از باغ خونه هم عبور  یکه حت دمیاز دستش فرار کنم.انقدر دو دیبا یاونموقع چجور

ه یشب شتریکه ب یموتور قیقا هی.دمیرس مویعمارت ماس یکردم و لب ساحل خصوص

 یمبل یشدم و خودمو رو قیجمع و جور بود لب ساحل قرار داشت، سوار قا یکشت هی

 یبودم که نفسم بند اومده و بود و سع دهیقرار داشت انداختم.انقدر دو قیقا یکه تو

 یبرگردونم.سع یرو به حالت عاد دنمینفس کش تمیر قیعم یداشتم با دم و بازدم ها

 یکه تو یریکردم اما تصاو یغلط چه قایرو بسنجم و بفهمم که دق تیکردم موقع

دور تکرار گذاشته  یکه رو یلمیقدرت تفکر رو ازم گرفته بود.مثل ف گذشتیمذهنم 

 یعضو مردونه و ب ریصحنه خاص متوقف شده باشه فقط تصو کی یشده باشه و رو

دهنم  یکه آلتش رو تو ی.فقط داشتم لحظه ادمیدیرو پشت پلک هام م موینقص ماس

و  کشمیاون عضو م یرو گشتاموکه ان یلحظه ا کردم،یرو تصور م کردمیم نییباال و پا

شدم  رهیخ ایموندم و به آب در قیاون قا یچقدر تو دونمی.نمکنمیپوستش رو لمس م
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وقتشه که از جام بلند شم و به عمارت برگردم.  با ترس و لرز  گهیاما حس کردم که د

و  ستادهیوسط اتاق ا کوینیکه دوم دمیباز کردم و د واشیکامل در اتاقم رو  اطیو احت

 بزرگ هم جلوش بازه.  تونیو ییک چمدون لوی

 کجاست؟  مویدن ماس-ُ 

 یکه هنور تو یو در حال ومدیکه انگار داشت از ته چاه در م یآروم یلیخ یصدا با

سرشو باال آورد و دنبالم گشت تا  کوینیدوم. دمیبودم ازش پرس ستادهیچهارچوب در ا

 زد و جواب داد:  یلبخند دیمنو د یصدام از کجا در اومده، وقت نهیبب

االن داره با مشاورش حرف  شش؟یپ نیبر نیخوایکتابخونه باشه، م یفکر کنم تو- 

 مو،ویدن ماس ُشیپ نیاما بهم دستور داده که شما هروقت دلتون خواست بر زنهیم

 ببرمتون اونجا. 

دستامو  یاتاق شدم و درو پشت سرم بستم، با حالت وحشت زده به عالمت منف وارد 

 هوا تکون دادم و گفتم:  یتو

  ؟یبرم اونجا. اون بهت گفته چمدونمو جمع کن خوادینه نه اصال دلم نم- 

من بود، در  لیو رو کردن وسا ریهمچنان مشغول ور رفتن با چمدون و ز کوینیدوم

 همون حال گفت: 

فکر کردم بهتره که بهتون  نیهم یبرا ن،یترک کن نجارویا دیبا گهید کساعتیتا - 

 خانم.  نیخودتون نخوا نکهیکمک کنم، مگر ا
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!ما یخانم و انقدر محترمانه باهام رفتار کن یبهم بگ ستیخدا الزم ن یآه محض رضا- 

  پس باهام راحت باش. م،یهم سن بایتقر

 موافقه.  شنهادمیبا پ یعنی نیتکون داد و برام لبخند زد، ا یسر کوینیدوم 

  م؟یکه قراره کجا بر یبهم بگ یخوایخب نم- 

 و در آخرم هم کوت دازور ُ ناپ زی، * ل رم، ون-

 یتو رون،یشدت تعجب چشمام گشاد شده بودن و کم مونده بود از حدقه بزنن ب از 

بود،مسافرت  ختهیچند روز برنامه سفر ر یبرا مویکه ماس یبه اندازه ا میکل زندگ

 بودم.  دهیند کجایهمه شهر رو  نینرفته بودم و ا

بهتر  یاونجا؟ اگه بهم بگ میریو چرا  م میکن کاریهر شهر چ یقراره تو یدونیم- 

 . ارمیبا خودم ب دیبا ییزایمناسب تره و چه چ ییکه چه لباس ها رمیبگ میتصم تونمیم

 بالخره دست از سر چمدون برداشت و به طرف کمد لباس هام رفت.  کوینیدوم 

 مویبگم، دن ماس یزیاما اجازه ندارم درباره شون بهت چ دونمیآره م یراستشو بخوا- 

 یمناسب یبهت کمک کنم تا لباس ها تونمیمن فقط م ده،یم حیبعدا خودش برات توض

 نگران نباش.  ،یبردار

 برام زد و ادامه داد:  یچشمک 

 مد و فشن حرف نداره.  یمن تو قهیراحت باشه سل التیخ- 
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 یساعت هم برا کیوخب کمتر از  کنم،یصد در صد بهت اعتماد م نطورهیپس اگه ا- 

 زویهم ندارم و همه چ یا گهیچمدون وقت دارم پس چاره د نیجمع و جور کردن ا

  دست خودت. سپرمیم

 

 

 

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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