
                                                                                                             

1 | P a g e 
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 موی. ماسهیچ قایدق گهید یزایبهش انداختم تا بفهمم منظورش از چ یپر سوال نگاه

 نگاهم خوند و جواب داد:  یخودش سوالمو از تو

 یکه تو دنید ارنیرو ب لتیتا وسا ارویکه افرادم رو فرستاده بودم خونه اون  یموقع- 

. البته به یو چا ریش وانیل کیکاکائو و  ریش وانیل کیبود  وانیآشپرخونه دوتا ل نکیس

 یخب ک یول ستنیمرد ن کیمورد عالقه  یدنیاز اون دوتا نوش چکدومینظر من که ه

  دونه؟یم

 گرفت و گفت:  زیبه طرف م دستشو 

رم  یمورد عالقه توئه. درضمن تو یدنیدوتا، نوش نیاز ا یکیبه هر حال فکر کردم - 

حدس  نیهم یبرا یخوردیم نارویاز هم یکیاول  یشدیم داریصبح که ب یکه بود

 نبود.  یکار سخت ادیزدنش ز

توش قرار گرفته بود دستتشو  نیشامپا یکه بطر یخیگفت و به سمت سطل  نارویا

 : دمیدراز کرد. پرس

 بخورم؟  نیشامپا خوامیسر صبح م یواقعا فکر کرد- 

 نیزم یبرداشت و رو زیم یداخلش از رو اتیسطل رو به همراه محتو مویماس 

 گذاشت و جواب داد: 

 . کنمیجا باز م زیم ینه دارم رو- 
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 کیشده بودن رو به عقب هل داد و  دهیچ زیم یکه رو ییها ینیظروف و س هیبعد بق و 

 گذاشت.  زیگوشه م

واقعا قدرت  یستادیلخت جلوم ا یخودمو کنترل کنم اما وقت تونمیم کردمیفکر م-

 عیآروم و سر یلیبذارمت و خ زیم نیا یرو خوامیم نیهم یبرا ،یریگیتمرکز رو ازم م

 بهت بدم.   یحال هی

رو خلوت کنه نگاه  زیداشت م یکه سع ویبودم به حرکات ماسم ستادهیو واج ا هاج 

 زیم یبلند کرد رو نیمنو از زم یوقت مویاحمقا شده بود. ماس هیم شب افهی. قکردمیم

لب هاش نقش بسته بود و اصال هم  یرو زیآم طنتیو ش یلبخند کجک کینشوند 

پاهام زانو زد. حاال سرش  نیکرد و ب زکنه. پاهامو از هم با ینداشت اونو مخف یسع

درنگ زبونش رو وارد من  یواژنم قرار داشت و اون بدون لحظه ا یرو به رو قایدق

نبود  نیگرفت، قطعا قصدش ا یبا زبونش وسط پاهام رو به باز قهیکرد. فقط چند دق

 یلی. همونطور که گفته بود خزهیکرم بر ییبه جورا خواستیکه منو ارضا کنه فقط م

 دهیبرسه عقب کش کیبار یکار به جاها نکهیکرده بود و قبل از ا نکارویو آروم ا عیسر

 بعد  قهید دقبود. چن

 نکیرنگ بود رو تنم کردم، ع دیسکرتم که سف ایکتوریو کهیدو ت یویست ما من

عرشه،  یرو یغواص زاتیرفتم. تمام تجه یرو به چشم زدم و به عرشه کشت میآفتاب

تنش بود و ظاهرا مسئول  یکه لباس غواص یشده بودن. پسر دهیحاضر و آماده چ

ها  ییایتالیبه ا یبده، اصال شباهت ادی یبرنامه بود و قرار بود بهم غواص نیتمام ا یاصل
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 یشرق هیو حالت چهره ش شب یبدن کیزیداشت و ف یروشن ییطال ینداشت. موها

 یکه انگار جزئ یدرشت و لبخند یآب یبا چشما دهیاروپا بود. صورت الغر و کش یها

بود.  ویبود و مشغول صحبت با فاب ستادهیعرشه ا گهیسمت د مویاز صورتش بود. ماس

دادم  حیداشتن چون هردوشون غرق در مکالمه بودن. ترج یجد یلیبحث خ اظاهر

پله  یراهمو کج کردم و به طرف پسر غواص راه افتادم. رو نیهم یسمت اونا نرم برا

 بشم.  نیخوردم و کم مونده بود که با مغز پخش زم یسکندر

 . کشهیروز منو م هیبودنم آخر  یدست و پا چلفت نیالعنت بهت لورا، - 

بود  دهیمنو شن یخودم غرغر کردم. پسر جوون که صدا یبرا یزبون لهستان به 

 گفت:  یسرشو به عقب برگردوند، دستشو به طرفم دراز کرد و به لهستان

چقدر خوشحال  نیدونی. نمکننیسالم، من مارک هستم اما همه منو مارکو صدا م- 

 . نیکنیصحبت م یکه لهستان دمیشمارو شن یصدا یشدم وقت
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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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