
                                                                                                             

1 | P a g e 
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 . ینیبیاومد خودت م یدنبالم، وقت ادیم کوپتریهل گهید قهیتا چند دق-

 گفتم:  یطرف مارکو برگشتم و به لهستان به 

خوشحال باشم و خوش  دونمینم م،یظاهرا ما دوتا تک و تنها موند نکهیخب مثل ا-  

 کنم.  هیگر ایبگذرونم 

 میزدیحرف م گانهیبود و با خشم به ما دوتا که با زبون ب ستادهیهنوز سرجاش ا مویماس

 دادم:  حی. براش توضکردینگاه م

 . شهیبرام م یزیمگه نه؟ مطمئنم روز خوب و خاطره انگ ه،یعال ه،یمارکو اصالتا لهستان- 

لبام از صورتش  یرو گونه ش نشوندم. وقت یبوسه ا یشدم و به آروم مویماس کینزد 

 گوشم زمزمه کرد:  ریز میدیشنیکه فقط خودمون دوتا م یدور شد، دستمو گرفت و جور

از  یزیچ یوقت زهیریاعصابم بهم م ،یصحبت کن یمن به لهستان یجلو ادیخوشم نم- 

 . فهممیحرفاتو نم

 : دمیشد و من با خشونت خودمو ازش جدا کردم و غر شتریدستش دور مچم ب فشار

 ییایتالیبه زبون ا گهیاگه بخوام د اد،یخوشم نم یکنیصحبت م ییایتالیا یمنم وقت- 

  ؟یکنیم نکارویبخاطر من ا ،یحرف نزن

رو درک کنه و  تمیشده بودم که بتونه خوب عصبان رهیبهش خ میشیبا نگاه آت یجور

به داخل  زاتیکه مارکو در حال آماده کردن و انتقال تجه یموتور قیبعد به طرف قا

 دمیازش پرس یبه شونه مارکو زدم و به لهستان یاون بود راه افتادم. ضربه دوستانه ا
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بهم  یوقت م؟یدار نجایالزمه ا یغواص یکه برا یزیرچه اینه و آ ایکه کمک الزم داره 

 گاهیتکون دادم و به جا مویماس یبرا یمرتبه، از دور دست زیکه همه چ داد نانیاطم

العرض  ریقدرت ط مویماس دونمیبشم. نم قیشدم تا بتونم سوار قا کتریمخصوص نزد

قدمم برنداشته بودم که پشت سرم ظاهر شد، منو به  کیمن هنوز  اما ،یچ ایداشت 

باال  یباسنم برد و منو کم ری. دستشو زدنمیشروع کرد به بوس قایو عم دیآغوش کش

تا پاهامو دور کمرش حلقه کنم و بعد دستاشو دور کمرم گذاشت تا منو نگه  دیکش

که انگار  میدیبوسیهمو م صانهیو حر کردنیم یهم باز یلبامون رو یجور هیداره. 

 ی. صدامیکنیم یخداحافظ شهیهم یبرا میو دار مینیکه قراره همو بب هیبار نیآخر

بوسه  مویو ماس دیرسیکم کم به گوش م شدیم کینزد یکه داشت به کشت یکوپتریهل

زد و همراه با  یقیمون رو متوقف کرد. دستاشو دو طرف صورتم گذاشت، لبخند عم

 کرد:  مزمهکه بهم زد ز یچشمک

 . کشمشیاگه اون پسره بهت دست بزنه م- 

بودم و دور شدنش  ستادهیهمونجا ا و بعد به طرف پله ها رفت. من دیرو بوس میشونیپ 

 . کردمیرو تماشا م

 ییو واقعا توانا گهیکه دروغ  نم دونستمیزد حالمو بد کرده بود. م مویکه ماس یحرف

خون مارکو در اصل گردن من  وفتادیاتقاق م نیرو داره و اگر ا چارهیکشتن اون پسر ب

 . مردمیبود و از عذاب وجدان م

 عاشقته نه؟  یادیز یلیفکر کنم خ- 
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بشم.  قیو بعد دستشو به سمتم دراز کرد تا کمکم کنه سوار قا دیپرس نویا مارکو 

جواب از ذهنم گذشت اما به  نیا "صاحبم باشه خوادیاز عاشق بودن دلش م شتریب"

شروع به حرکت کرد و من چشمام هنوز  قیشدم. قا قینگفتم و سوار قا یزیمارکو چ

. نهیفرود بش گاهیبود تا به جا ستادهیا کوپتریکه اون عقب منتظر هلبود  ییمویبه ماس

بفهمم از  نویتا ا نمیشو بب افهیست، الزم نبود ق ختهیمشخص بود که اعصابش بهم ر

 حدس بزنم. پاهاشو به عرض  نویا یبه راحت تونستمیم ستادنشیحالت ا

ش گره زده بود که هرکس اونو  نهیس یهاش باز کرده بود و دستاشو چنان رو شونه

خارج شده  دمید هیاز زاو گهیدستاش همونطور بهم دوخته شدن. د کردیفکر م دیدیم

 به طرف مارکو برگشتم و سوال کردم:  دم،یدینم یچیبود و ه

  ؟یدیم ادی یتو هرروز به مردم غواص- 

سر داد و سرعت موتور رو کمتر کرد  یخنده بلند کرد،یم تیرو هدا قیداشت قا مارکو 

 . میحرف زدن باهم داد بکش یتا سروصداش کمتر بشه و الزم نباشه برا

تجارت بشم.  یاینه، خداروشکر خوش شانس بودم و تونستم وارد دن گهینه، االن د- 

 هستم.  یآب حاتیمربوط به حوزه تفر میعظ یامپراتو کیمن صاحب 

 کرد و ادامه داد:  ینیریخنده ش دوباره

شرکت ارائه  نیبزرگ دارم و بزرگتر یلیخ یلیاستخر خ هیبهت بگم که  ینطوریا- 

 . یغواص زاتیدهنده خدمات و تجه
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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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