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

که پشت فرمون  یبه مرد ییزایچ هی. کردینفس گرمش با پوستم برخورد نم گهید

 یعنی م،یدیشنیرو نم شدنیکه از دهنش خارج م یگفت.اصال کلمات بودسته نش

راننده  هیرو نداشتم، بعد از چند ثان گهیم یداره چ نکهیا صیاما قدرت تشخ دمیشنیم

شده و مارو تنها  ادهیو پارک کرد، بعد خودش پ دیرو کنار کش نیدور زد، ماش

صندل  یبرو جلو رو-: فتبهم انداخت و گ یاحساس ینگاه سرد و ب مویگذاشت.ماس

 . نیکنار راننده بش

رو داشتم که جمله به  یعقب مونده ذهن هیتر از قبل کردن، حس  جیمنو گ حرفاش

چهره  یتو یحالت هی ؟یچ یبرا-: دمیبفهمه.پرس تونستیرو هم نم یسادگ نیهم

 هیبود، بعد از چند ثان ریبا خودش درگ یانگار شدم،یبود که متوجه ش نم مویماس

 گم،یبار بهت م نیآخر یا ور برا-. دیلرزیهم قفل کرد و فکش داشت م یدندوناشو رو

 یخسته شدم و دار تیزبون نفهم نیاز دست ا گهیجاتو عوض کن و َل برو جلو، د

صداش  یکه تو یآدم کله خر بودم، لحن و خشونت کی. و من واقعا یکنیم میعصبان

 نمیعمل کنم تا بب لشینکنم و خالف م یرویتا از دستورش پ ردکیم کیبود منو تحر

بودم  دهیرس ییآخرش به جا کنهیم همیکه گفته بود تنب ی. دفعه قبلشدیم یآخرش چ

ازش لذت برده بودم، البته  تینها یشده بود و ب قیبه تشو لیبرام تبد هیکه تنب

 ییبال هیو ممکنه بود واقعا  رهیبگ شیام بخواد همون راهو در پ ندفعهیمطمئن نبودم ا

خودمو کنترل کنم و  تونستمیو نم اوردیداشت منو از پا در م یاما کنجکاو اره،یبه سرم ب

پاشو، برو،  ن،یبش ،یکنیسگ باهام رفتار م کیمثل  یتو دار-باهاش مخالفت نکنم. 

 یتو باشه و هرچ لیباب م زیهمه چ شهیهم ستیقرار ن ست،یرفتار درست ن نی...اایب
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 یو کلمه مناسب رمیلحظه مکث کردم تا نفس بگ کیرو انجام بدم....  یخوایتو ازم م

جمله  نکهیبهم مهلت نداد و قبل از ا مویکنم، اما ماس دایرفتارش پ نیا فیتوص یبرا

جلو  یصندل یرو بایو تقر دیکش رونیب نیرو شروع کنم با خشونت منو از ماش یبعد

سگ -و با خشونت تمام اونارو از پشت بست و گفت:  دیمحکم کش پرت کرد. دستامو

اتفاقات  نیا عیسر انقدر یزیریاعصاب منو بهم م یکه دار یهرزه عوض هی ،یستین

به  یاز خودم نشون بدم و وقت یواکنش چیافتاده بود و شوکه شده بودم که نتونستم ه

راننده کنار من، پشت فرمون نشسته بود.انگشتامو  یصندل یرو مویخودم اومدم ماس

و متوجه شدم همون بند  هیچ نمیتا بب دمیکه باهاش دستامو بسته بود کش یبند یرو

از بستن دست زنا خوشت -هم باهاش دستامو بسته بود.  مایهواپ یه که تویحوله حمام

و در همون حال جواب  کردیرو وارد م یآدرس نیاس ماش یپ یج یداشت تو اد؟یم

باهات  نکارویکه ا یکنیمن نداره، مجبورم م قیبه عال یربط هیدر مورد تو، قض-داد: 

که  یزنونه ا فیلط یآدرس رو کامل وارد کرد دکمه شروع رو زد و صدا یبکنم. وقت

 . دیچیپ نیماش یتو کردیم ییمارو تا مقصد راهنما

اما  گفتم،ینم یچیو من ه کردیم یاشت رانندگد مویسکوت ماس یتو یا قهیدق چند

 دست ها و-کنم.  یکرد و با لحن معترض یکه توش قرار داشتم منو کفر یتیوضع
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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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