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

سرجام ایستاده بودم و به اون پسر خیره شده بودم، با شنیدین این حرف از خنده 

 منفجر شدم و گفتم: 

هیچ ایده ای نداری که من االن از شنیدن این زبون زیبا چقدر خوشحالم، مطمئن - 

 باش خوشحالی تو در 

مغزم دیگه داشت از کار میوفتاد انقدر که بهش فشار آوردم تا مقابلش هیچیه هیچه. 

همش انگلیسی صحبت کنم. من لورا هستم و ازت خواهش میکنم منو با اسم کوچیکم 

 صدا کنی. 

 مارکو لبخندی زد و پرسید:  

 تعطیالتت توی ایتالیا چطور بوده؟ - 

آماده سازی تجهیزات شد. بعد از پرسیدن این سوال دوباره مشغول جا به جا کردن و  

چند لحظه ای توی ذهنم با خودم فکر کردم تا ببینم چه جواب مناسبی میتونم به 

 سوالش بدم: 

 راستش برای تعطیالت نیومدم اینجا. -

 اینو گفتم، به سطح آبی دریا زل زدم و ادامه دادم: 

 عال اینجا زندگی کنم. یه قرارداد یک ساله توی سیسیلی دارم و مجبورم که ف- 

 اینو گفتم و روی پله ها نشستم و پرسیدم:  

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk
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این اتفاقیه که من اینجا با یک لهستانی برخورد کردم یا اونا از قصد تورو انتخاب - 

 کردن تا برای غواصی اینجا بیای؟ 

 عینکم رو از روی چشمام برداشتم و مارکو جواب داد:  

بگم که اتفاقی بوده اما به هرحال هر دوی ما از دیدن همدیگه متاسفانه باید - 

 خوشحالیم، امروز پائولو قرار بود برای آموزش غواصی به اینجا بیاد اما متاسفانه 

 دیروز حادثه ای براش رخ داد و پاش شکست و من به جای اون اومدم. 

ی لبش خشک شد. به همون لحظه مارکو یهو سرجاش صاف وایستاد و لبخند رو 

پشت سرم نگاه کردم و ماسیمو رو دیدم که باالی پله ها ایستاده بود و آروم آروم 

پایین میومد. مارکو و ماسیمو رو به روی هم قرار گرفتن و چند لحظه ای به ایتالیایی 

 مشغول خوش و بش شدن، بعد ماسیمو به طرف من برگشت و گفت: 

ما یه جلسه ای برام پیش اومده و باید برم برای همین واقعا متاسفم که اینو میگم ا- 

 امروز نمیتونم همراهیت کنم. 

مشخص بود که خودشم ناراحته و اعصابش بهم ریخته ست چون طبق عادت 

همیشگی که موقع عصابیت میومد سراغش، داشت دندوناشو روی هم فشار میداد. به 

 پرسیدم: دور و برم نگاهی انداختم و با تعجب 

 جلسه؟ وسط دریا چه جلسه ای؟ - 

 

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

 

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