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 در شبکــــه های اجتمـــاعی ما را دنبال کنـــید و هر مـــاه به قیــــد قرعــــه هدایای متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.      

کمرم  یستون فقراتم، رو یلحظه احساس کردم عرق سرد در راستا کیو  دنیلرز

 نیا یاتاق گذاشته بودم که بعد از دو روز تو نیا یپامو تو یبار وقت نیشد.اول یجار

صحبت  مویبود که با ماس نجایبار هم نیاول یعمارت به هوش اومده بودم و برا

 یمبل راحت یرو موینذاشته بودم.ماس اطرف نیپامو ا گهیکردم.از اونموقع به بعد د

که طبق معمول دکمه هاش وتا  یراهنیتنش بود و پ ینشسته بود، کت شلوار روشن

و  افهیکه نسبتا خوش ق یخاکستر یمرد با موها هیش باز بودن.کنارش  نهیوسط س

 شتریب یلیخ مویبود به مبل لم داده بود.مشخصا سن و سالش از ماس پیخوش ت

بلند  یکم یموها رفت،یها انتظار م ییایتالیبود که از ا یزیهمون چ قایقدش  افهیبود.ق

مرتب و اصالح شده.قطعا اون  یلیخ لیو سب شیکه پشت سرش بسته شدن بودن و ر

هاشون بلند  یصندل یبود، با ورود من به اتاق دوتاشون از رو مویمرد مشاور ماس

بودم وسط جلسه  دهیپر نکهیبهم انداخت، انگار از ا یاول نگاه سرد مویشدن، ماس

  یراض یلیشون خ

نرمتر  یاخماش باز شد و نگاهش کن دیاما بعد که لباسم و چهره آراسته م رو د نبود

گفت که واضح بود با من  ییزایبه چ ییایتالینگاهشو از روم برداره به ا نکهیشد.بدون ا

 کمینزد مویو بعد به طرف من قدم برداشت. ماسو طرف صحبتش مشاوره شه  ستین

دم  اوردیم نییکه سرشو پا یم رو ببوسه در حال هسرشو خم کرد تا گون یو کم ستادیا

 گوشم گفت: 
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برام  دیکه تو با یمجبور شدم کار ،یحمام تنهام گذاشت یلورا که تو یکرد یکار بد- 

 به آخر برسونم.  ییرو خودم تنها یکردیم

 شدنیلب هاش داشتن از صورتم دور م یگونه ام گذاشت.وقت یرو یبعد بوسه نرم و 

 که فقط خودش بشنوه لب زدم:  یآروم جور یلیخ

 انجامش بدم.  ییمنم مجبور شدم تنها-

که از دهنم خارج شد باعث شد که چند لحظه مکث کنه، نگاهش که خشم و  یکلمات 

رو همزمان باهم داشت به چشمام دوخت و بعد دستم رو گرفت و منو به طرف  اقیاشت

 کنه.  یمشاورش برد تا اونو بهم معرف

 آشنا شو، دست راست من َل ویا . ور با مار- 

دراز کردم تا با اون مرد دست بدم اما اون به جاش جلوتر اومد، شونه هام رو  دستمو 

رفتار ها عادت نداشتم،  نیهام کاشت.هنوز به ا دو طرف گونه یگرفت و دوتا بوسه رو

 ایتالیا یاما تو میدیبوسیخانواده مون رو م کینزد یلیلهستان ما فقط افراد خ یتو

 یحال و احوال کردن با هرکس یروش ها نیتر تداولاز م یکینبود و بوسه  نطوریا

 لبم نشوندم و گفتم:  یرو یبود.لبخند
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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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