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

 یایچند روز با دن نیا یتو-بود.  رینظیشده بود، واقعا ب نیبا چند قطعه الماس تزئ

  یلیمن خ ،یو زمان رو گم کرده بود خیو تار ینداشت یارتباط چیه رونیب

 نیا ی. به آرومیریهمه شون رو پس بگ یتونیازت گرفتم اما تو کم کم م زارویچ

 کلمات رو برام زمزمه کرد و ساعت رو دور مچم بست. 

و جواهر  متیگرون ق اریبس یکه ساعت ها ی: برند لوکس ساعت سازپیلی*پتک ف 

  شهیم دینمونه تول کینشان داره و معموال از هر ساعت فقط 

 ششم  فصل

باز  مویماس یبرا نویراننده در ماش ی. وقتمیدیبه فرودگاه رس یمشکل خاص چیه بدون 

پخش و پال شده بودن  یصندل یرو یرو که اتفاق میدست فیک لیوساکرد، من داشتم 

دور زد در  نیشد، از پشت ماش ادهیپ موی. ماسدادمیجا م فمیک یو تو کردمیجمع م

 یشم.داشت سع ادهیسمت من رو باز کرد. دستشو به طرفم دراز کرد و کمک کرد تا پ

پر صالبت  یلیراهدار خ راون کت شلوا یرفتار کنه، تو یجنتلمن واقع کیمثل  کردیم

 گوشیپسرک باز هیدوباره اون روح دنیرس نیپاهام به زم ی. وقتدیرسیبه نظر م

فرودگاه هلم داد.  یباسنم گذاشت و به طرف در ورود یفعال شد و دستاشو رو مویماس

 کردیم یداشت باسنمو دستمال مویو ماس میفرو رفته بود گهیبغل همد یتو یجور هی

بهش رفتم و  ی. چشم غره امیا دهیتازه به سن بلوغ رس یرستانیانگار دو تا بچه دب

بودم انقدر  هدیکمرم گذاشت.تا حاال ند یباسنم برداشت و رو یاونم دستشو از رو

رخ بده. در  عیپرواز سر تیو پاسپورت و عبور کردن از گ تیمراحل چک کردن بل

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk


                                                                                                             

2 | P a g e 

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

محوطه پرواز  اردو و میچشم بهم زدن از سالن فرودگاه خارج شده بود کیعرض 

 میرفتیم مایبه سمت هواپ نالیترم یکه با اتوبوس ها شهی. برخالف هممیشده بود

باند آسفالت شده فرودگاه منتظر ما بودن تا مارو به  یرو یشخص یها نیماش نباریا

که  یزیچ م،یدیرس میکه قرار بود باهاش پرواز کن یا لهیبه وس یبرسونن.وقت مایهواپ

ه لوله ی هیشب شتریبود که ب کیرو به روم انقدر کوچ یمای. هواپکردمیرو باور نم میدیم

 کریغول پ یها مایبا هواپ یبود که دوتا بال بهش وصل کرده باشن.من وقت یاستوانه ا

 شتریکه ب ییمایهواپ نیبا ا خواستمیاالن چطور م شدیحالم به شدت بد م کردمیسفر م

آسمون؟! حالت تهوع بهم دست داده بود و داشتم باال  یبود برم تو یاسباب باز هیشب

وحشت  ی.با صدادمیرو از پشت سرم شن مویماس یباال صدا رواز پله ها ب- اوردمیم

مسخره  یاسباب باز نیکه با ا ی!بهم نگفته بودتونمیمن نم مو،ینه ماس-گفتم:  یزده ا

 . ذارمینم نیا یمن پامو تو م،یقراره پرواز کن
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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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