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  ؟یکنیم کاریبا من چ نجایپس االن ا

 . جواب داد: هیآدم کله گنده ا نیجالب شده بود که مارکو همچ برام 

 شکسته دوستم باعثش شد و البته سرنوشت.  یبهت گفتم که پا- 

تند گذاشته  یرو رو قیگفت چون دوباره موتور قا زدیکه داد م یآخرش رو در حال جمله

تموم شد و  یبرنامه غواص ی. وقتمیآب ها به حرکت در اومده بود یو ما با سرعت رو

رنگ  یدر حال غروب بود و آسمون نارنج دیخورش کرد،یرو جمع م لیمارکو داشت وسا

 گفتم:  زدمیدستم م یبه قاچ هندونه تو یکه گاز یشده بود. در حال

 معرکه بود! - 

بود که خودت  نیالبته همش بخاطر ا ،یکردن بر اومد یواقعا خوب از پس غواص- 

  بدم. ادیو الزم نبود بهت آموزشات و نکات مخصوص شنا رو هم  یبود یشناگر ماهر

  م؟ییاالن کجا- 

 اشاره کرد و گفت:  شدیم دهیکه در دور دست ها به زور د یبا دستش به خشک مارکو

 باشم.  زیامشب ون دیچون من با میبرگرد دیشده و با رید گهید ،یمرز کرواس کینزد- 

منتظر  یکشت یرو وی. فابرفتیم یکیهوا داشت رو به تار میدیرس یبه کشت یوقت

برم. با مارکو  یکشت یشم و باال، رو ادهیپ قیبود و به من کمک کرد تا از قا ستادهیا

 کردم و به سمت پله ها راه افتادم.  یخداحافظ
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 لیم یزیمنتظر شما هستن. بهتره چ یسالن کنار جکوز یکار تو ونیو شن شگریآرا- 

 . نیاونا بر شیو بعد پ نیکن

با تعجب  زد،یحرفارو م نیکه ا دمیشنیرو از پشت سرم م یاز خدمه کشت یکی یصدا

 : دمیپرس

  ؟یچ یبرا شگر؟یآرا- 

از  یکی مویو ُدن ماس زهیون لمی. جشنواره فدیبر یشام رسم یمهمون کیقراره به - 

بهتون بگم که  دیهستن. متاسفانه با یساز لمیف یها یاز کمپان یکی یسهامدارن اصل

 بانو لورا.  نیحاضر شدن وقت دار یبرا میساعت و ن کیفقط 

بودن و بدنم  ایاز آب شور در سیمتلک از ذهنم گذشت، موهام خ نیا "یچقدر عال" 

مرده گرفته بود و با پوست آفتاب سوخته قرار بود پاشم برم وسط مراسم  یماه یمو

که هزار نفر اونجا حضور دارن! سرمو تکون دادم و با خودم فکر کردم  یمهم نیبه ا

بده تا من انقدر  خبربرنامه امشب رو بهم  ترزود یاز قبل و کم تونستینم مویه ماسک

 میبود و سر خود تصم نطوریهم شهیها واسه خودم نگردم؟! هم یوسط ماه الیخیب

 قایدق نمیراه افتادم تا بب یرفتم و به سمت سالن کنار جکوز نیی. از پله ها پاگرفتیم

مصداق بارز دوتا مرد همجسنگرا بودن  یجیو لو ی. پولزمیبه سرم بر یقراره چه خاک

 یدوست برا نیبهتر تونستنیهمجسنگرا م یمن فوق العاده بود. مردها ربه نظ نیو ا

 توننیزنونه دارن و خوب م اتیوجودشون روح یتو ییجا هیزن باشن چون  کی

منو  ختهیو بهم ر دهیژول یساعت موها میاحساسات ما زن هارو درک کنن. در عرض ن
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چهره  یبود رو شستهصورتم ن یرو یکه به خوب یفوق العاده ا شیدرست کردن و آرا

 یچ نمیکارشون تموم شد به اتاق خودم برگشتم تا بب نکهیکردن. بعد از ا ادهیم پ

 یمراسم مهم نیهمچ یشرکت کردن تو یکنم که برا دایپ دنیپوش یبرا تونمیم

که کنار در حمام قرار  دمیرگال متحرک رو د کیوارد اتاق شدم،  یمناسب باشه. وقت

 ییبودن. همونا زونیبهشون آو ایکاوالبرند رابرت  یو مجلس دبلن یها راهنیگرفته و پ

تمام  نی. از بدمشونیخر رون،یب میرفته بود مویبا ماس نایتائورم یتو یبودن که وقت

منو  ایب" گفتیو انگار بهم م زدیبهم چشمک م یرنگ یمشک راهنیاون لباس ها، پ

 مچشممو گرفته بود و به نظر یبودم حساب دهیرو خر راهنیپ نی. از اولم که ا"بپوش

بگم  تونمیبود و البته م یفوق العاده ا راهنیامشب بود. پ یانتخاب برا نیمناسب تر

سش داشت که جن یرنگ و نازک یپروا. پارچه مشک یجسور و ب یمخصوص زن ها

تنگ و چسبونش تا مچ  یها نیشده بود و آست یش سنگدوز قهیتور دانتل بود. دور 

 مهم نبودن نای. البته ادنیرسیدستم م
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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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