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

 مشاور!  یخب، پس آقا- 

 بهتره.  یصدام کن ویهمون مار- 

 به روم زد و ادامه داد:  یلبخند 

 . نمیبیخوشحالم که تورو زنده م- 

زنده؟ مگه  یچ یعنی دم،یهم کش یو چهره مو تو ومدیبه مذاقم خوش ن حرفاش 

که از حرفش ناراحت شدم  زدیم داد م افهیق نه؟ظاهرایانتظار داشت که جنازه م رو بب

 حرفشو اصالح کرد و گفت:  عایسر ویمارچون 

 یساله که اون نقاش نیخونه هست، چند نیا یچهره تو همه جا ینقاش یدونیآخه م-

 یانتظار نداشت که تو واقعا وجود خارج چکسیه زونن،یخونه آو نیها ا واریها به  د

و  یشوکه شد یحساب یدیداستان رو شن نیا یمطمئنم خودتم وقت ،یداشته باش

 مگه نه؟  یتعجب کرد

 باال انداختم و جواب دادم:  یا شونه 

 ییجورا هیقابل باورن، اما خب  ریو غ زیبرام اغراق آم ایقضا نیکه کل ا کنمیانکار نم- 

 مویبا دن ماس تونمیکه من نم دوننیهمه م یهم خوشم اومده و شگفت زده م کردن، ول

و تواضع قبول کردم که  یفروتن تیدر نها نیهم یمخالفت کنم و بهش نه بگم، برا

 کنارش بمونم.  رومونده  یو پنجاه روز باق صدیس
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 شیایتالیرو تکرار کرد، بعد هم به طرف مشاور ا "و تواضع یفروتن"و  دیخند مویماس

هم خنده  ویمار یلب ها یبهش گفت که باعث شد رو ییایتالیبرگشت و چند کلمه ا

 . نهیبش یپررنگ و شرور

و  نیدیو خنده تون شده، حاال اگر اجازه م یخوشحالم که حضورم باعث سرگرم- 

 . مونمیو منتظر م نیماش یتو رمیم نیمنو تحمل کن یدور نیتونیم

به اون دوتا مرد زدم و پشتمو بهشون کردم تا اتاقو  یبعد لبخند دندونما و پر اغراق و

 ترک کنم. 

 ! یستین ییایتالیچطور ا کنهیتعجب م گفتیبود که م مویحق با ماس- 

به  نکهیبهش نشون ندادم و درو پشت سرم بستم.قبل از ا یحرفو زد، توجه نیا ویمار

 ریهنوز تصو ستادم،یلحظه سرجام ا کیخونه برم  یمحوطه سنگفرش شده ورود

ذهنم زنده بود.آب  یسنگفرش ها کشته شده بود تو نیهم یکه اون شب رو یمرد

و با سرعت به سمت  میبه اطرافم نگاه کنم مستق نکهیدهنمو قورت دادم و بدون ا

که چند متر جلوتر پارک شده بود، رفتم.راننده در  یرنگ اهیبلند س یشاس نیماش

وار برام باز کرد و بعد دستشو به طرفم گرفت و کمکم کرد که راحتتر س نویماش

بود و لپ تاپم هم کنارش قرار داشت.داشتم از  نیماش یصندل یرو میبشم.گوش

 اهیس شهیبود رو فشار دادم تا ش رهیدستگ یکه رو ی.دکمه ااوردمیبال در م یخوشحال

.با ذوق و شوق ادیعقب قرار داشت باال ب یها یقسمت راننده و صندل نیکه ب یرنگ

 تیعالمه تماس از دست رفته از طرف مامانم داشتم و در نها هیروشن کردم،  مویگوش
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و ناراحت کننده بود  بیعج یلیدارم.خ نیتماس هم از طرف مارت هیکه  دمیتعجب د

  یاونطور کنفریباهم بودن  کسالیکه بعد از 

 

 

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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