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

اون  یبشم. وقت ادهیپ قیو دستشو به سمتم داز کرد تا کمکم کنه از قا دیازم پرس نویا

باعث شد  دم،یکه رو به روم قرار گفته بود رو د یدرخشان و تجمالت یهمه چراغ ها

 بشه.  قیاحساس ترس به وجودم تزر

 . کنمیم یدارم چه غلط نجایا دونمیاصال نم ستم،یاصال آماده ن کوینینه دوم-

 رو نداشتم.  زیچ چیه یو آمادگ دمیلرزیاز ترس م داشتم 

از گرما درون وجودم  یو موج دیبه گوشم رس مویماس یو لحجه آشنا صدا لطفا لورا - 

منتظر من  نجایا مویکه ماس شدیبه گوشام اعتماد کنم و باورم نم تونستمیشد. نم یجار

 . ستادهیا

 نیبه ا کردمیداشتم و فکر نم یجلسه کار هیکه مجبور شدم تنهات بذارم،  دیببخش- 

 میتونست عیبود و سر یآدم منطق یلیتموم بشه، اما خوشبختانه طرف قرارداد خ ایزود

 . میبه توافق برس

بود نگاه کردم. محشر بود.  دهیکه منو دزد یجذاب یباال گرفتم و به مرد سرمو

رنگش در  رهیبا پوست برنزه و ت دشیسف راهنیتنش کرده بود. پ کهیدو ت یدویتاکس

گردنش  ریکه ز یمشک یونی. پاپومدیبهش م تینهایب یتضاد رنگ نیتضاد بود و ا

 . ددایمنشون  یو جد یرسم یلیرو خ پشینصب کرده بود ت

 ریگ لیتقال کردن به دل ی. دستش رو به طرفم دراز کرد و من بعد از کلزمیعز ایب-

اسکله کنار  یدست و پام تونستم خودم رو باال بکشم و حاال رو ریکردن لباسم ز

تا صاف و صوفش کنم و به  دمیکش میتور راهتیبه پ یبودم. دست ستادهیا مویماس
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گرفت و هردوتامون محو  یبه نرم امودوتا دست مویکارم تموم شد ماس نکهیمحض ا

 . میشده بود گهیهمد یتماشا

 لورا تو... -

 و بعد ادامه داد:  دیبه صورتش کش یدست ینصفه رها کرد و از کالفگ حرفشو 

 . نهیتورو بب یا گهید چکسیامشب به جز من ه خوادیکه دلم نم یشد نظریانقدر ب- 

پوستم  ریو غرور ز یلبم نقش بست و حس شاد یرو یحرفا لبخند نیا دنیشن با 

 . دیلغز

 ! مویدن ماس-ُ 

 رهیبهم خ یآورد، انگار بدجور رونیبود که مارو از حس و حالمون ب کوینیدوم یصدا 

 بود که بهمون تذکر بده.  دهیو الزم د میشده بود

 . دنیاونا مارو د م،یبر دیبا گهید-

دستم رو رها  مویسوال از ذهنم گذشت. ماس نیا "دن؟یمارو د ایو ک میبر دیباکجا " 

بود رو  نکیع هیشب شتریو ب پوشوندیرو که فقط دوتا چشمام رو م ییبایکرد و ماسک ز

بودن پشت سرم گره  زونیکه از دوطرفش آو یی. ربان هادیکش رونیکتش ب بیاز ج

 زد و دم گوشم زمزمه کرد: 

 . یشیفوق العاده م یلباس تور یتو- 
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از لب هام جلو بشه  مویماس یلب ها نکهی. قبل از ادیبوس یگفت و لبم رو به آروم نویا 

و نور فلش باعث  یعکسا یها نیدورب کیلیچ کیلیچ یو صدا دیچیفضا پ یتو ینور

لب هاش رو  واشی یلیخ موی. ماسنهیبش بدنم یشدن از شدت استرس عرق سرد رو

دستشو دور کمرم حلقه کرد و منو  یازم جدا کرد و به طرف عکاس ها برگشت. به آروم

 زدیعکاس ها لبخند نم یبود و برا یخشک و جد شهی. مثل همدیخودش کش کینزد

ها  یبود تا کارشون تموم بشه. پاپاراز ستادهیفقط صبورانه ژست گرفته بود و منتظر ا

 یسع یلی. خزدنیم ادیرو فر ییزایچ هی ییایتالیبه زبون ا سروصدا راه انداخته بود و

صاف  ی. با پاهاوفتمیعکس ها خوب ب یتا تو رمیبه خودم بگ یتا ظاهر معقول کردمیم

هوا براشون تکون  یتو یدست مویبودم. ماس ستادهیا مویشق و رق کنار ماس یلیو خ

 داد تا بهشون بفهمونه

 

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
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 برای رمان درصدی 15کد تخفیف آیا میدانستید با خرید این رمان یک 

 دریافت خواهید کرد !!  دلبر حاجر  
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