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کلنجار رفتم باهاشون موفق شدم سرمو سبک کنم و حاال  ی. بالخره بعد از کلنهیرو نب

لونه پرنده  نیبودم که ا ییجا هیو دنبال  کردمیبا وحشت داشتم به اطراف اتاق نگاه م

سرم  یتو یفرش! فکر ریکنم. ز یدستم مونده بود رو مخف یکه رو یشده ا رونیو

 یهل دادم و با دست چندبار میفرش زخ ریرو ز یعمصنو یموها دستهجرقه زد و 

 ریاز اون ز یزیروشو محکم فشار دادم تا مطمئنم بشم سطحش صاف شده و چ

 یاطرافم و رو یبهشون دادم تا کم یو تکون دمیموهام کش ی. دستمو الشهیمعلوم نم

بلند  سرجام. از انیبه کف سرم در ب یدگیصورتم پخش بشن و از اون حالت چسب

رو فرا گرفته بود، رفتم.  یپشت مبل راحت واریکه نصف د یبزرگ نهیشدم و به طرف آ

قربون صدقه خودم رفتم چون بعد از اون همه تقال کردن هنوزم چهره م  کمیدلم  یتو

 . بردمیخودم لذت م یها ییبایبود و خودم داشتم از ز بایو ز ریدلپذ

 چشماتو ببند. - 

افتاد که ازم خواسته بود  ادمیو تازه  دمیشن گهیاتاق د کیرو از  مویماس یصدا 

 فرش انداختم و دراز  یرو عیسرجام بمونم و تکون نخورم. خودمو به پشت، سر

 یتو قایجا به جا کردم تا دق یسرم برسه خودمو کم یباال مویکه ماس ی. تا وقتدمیکش

 یتو یو اون نفهمه که وقت رمیرار بگکه منو گذاشته بود و رفته بود ق یهمون مکان قبل

 اتاق نبوده من  از جام بلند شدم و به خواهشش عمل نکردم. 

تابوت گذاشته  یکه تو یهست یجنازه ا  هیشب شتریب یدیکه خواب ینجوریلورا ا- 

 باشنش. 
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کرده  بیم صل نهیس یگفت و قهقه زد. حق داشت مثل احمقا دستامو رو نویا مویماس 

که  یچشممو باز کردم و در حال کیبودم.  دهیخواب نیجنازه کف زم نیع قایبودم و دق

 گفتم:  کردمینگاه م مویبه ماس طنتیپلکم با ش یاز ال

 با من درباره مرگ و مرده ها حرف نزن!  یکیتو -

 نکارویانقدر راحت ا شهیبلند کرد. هم نیدستاش از زم یرو یخم شد و منو رو مویماس

بودم  مویبغل ماس یکه تو یندارم. همونجور یوزن چیکه انگار پر قو ام و ه کردیم

گرم و  میکه نس میدیرس ییو از چند لحظه به جا میشد ییحس کردم وارد راهرو

 نیزم یمنو رو موی. ماسدادیو پوستم رو نوازش م دیوزیم ایاز سمت در ینیدلنش

. دستامو دنمیشروع کرد به بوس یگذاشت، دستاشو دو طرف صورتم قرار داد و به آروم

 یلمسش کنم و خوشبختانه اون هم جلومو نگرفت. دکمه ها شتریباال اوردم تا ب یکم

 االرو به سمت گردنم حرکت داد و ح یلب ها موی. ماسکردمیبلوزش رو دونه دونه باز م

 و گفت:  دیگردنم کش یتو یقیپوست حساس گردنم بود. نفس عم دنیمشغول بوس

 بدنتم.  یعاشق بو- 

 : دمیاز چونه م گرفت. پرس یزیبعد هم گاز ر و

 . نمتیبب خوامیچشمامو باز کنم؟ م تونمیحاال م- 

 . یتونیم- 
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 راهنیو پ دیکش نییلباسم رُ رو پا یجواب رو داد و بعد هم زپپ پهلو نیا مویماس 

پلک هامو از هم فاصله دادم و  یافتاد. به آروم نییتنم س خورد و پا یرو یمشک

منظره  تونستمیبودم م ستادهیکه االن ا ییرو به روم ظاهر شد. از جا ،یرینظیمنظره ب

و  دنیدرخشیشب م یکیروشن شهر که در تار ی. چراغ هانمیکل شهر رو، مقابلم بب

. دنیکوبیکنار ساحل م یکه محکم خودشون رو به صخره ها ایخروشان در یموج ها

چند تا  ،یجکوز ،یبار خصوص کیبزرگ بود.  یلیبودم خ ستادهیداخلش ا که یتراس

 که رنگ و  یتخت   تاشو مخصوص آفتاب گرفتن و چهارتا مبل راحت

بود، اونجا قرار گرفته  مویباغ عمارت ماس یکه تو ییمشابه همونا قایدق طرحشون

 نینازک بهاره و چند یپتو کیاز مبل ها  یکی یبود که رو نیبودن. تنها فرقشون ا

که شب رو کجا  دمیحساب فکر کنم فهم نیکوسن و بالشت قرار داشت. خب، با ا

و با زبونش به  کردنیم حرکت م هنهبدن بر یرو مویماس ی. دست هامیقراره بگذرون

تا اونارو از هم فاصله بدم و اون بتونه با  اوردیبه لب هام فشار م یوار وونهیطرز د

 زبونش حفره داخل دهنم رو فتح کنه.  
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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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