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

از هر  مویبا ماس دیبخش یبه آسمون رنگ نارنج دیخورش ییکه روشنا یصبح و زمان

بزرگ شده و برام از  ایخانواده ماف یتو یکرد که چجور فی. برام تعرمیحرف زد یدر

که درباره کوه  ییها و افسانه ها ییبایکرد و درباره ز فیرو تعر ییعموهاش داستان ها

 سراسر  دینور خورش یاتنا وجود داشت برام حرف زد. وقت

 یبه خدمات اتاق زنگ زد و سفارش صبحانه داد. وقت مویرو فرا گرفت ماس آسمان

بغل  یو من تو میصبحانه رو آوردن ما همچنان از جامون تکون نخورد سیسرو

توجه به ما مشغول کارشون شدن،  یهتل ب یپتو لم داده بودم. خدمتکارها ریز مویماس

 رفتن.  رونیدن و بیتراس چ زیم یرو، رو یصبحانه مفصل عیسر یلیخ

  ه؟یلورا، امروز چه روز- 

 زیتنش کنه پشت م یلباس نکهیاز جاش بلند شد و بدون ا د،یسوالو پرس نیا مویماس 

 یدر حال دونستم،یبودم، راستش جوابشم نم دهیسوال نفهم نینشست. منظورشو از ا

 جواب دادم:  دیبا ترد دمیچیپیکه پتو رو دور خودم م

 به نظرم چهارشنبه باشه.  ،ستمیمطمئن ن- 

 بود که چندمه؟  نیمنظورم ا-

هارو  خیذهنم تار یکردم تو یسع ه،یمنظورش چ دمیگفت تازه فهم نویا مویماس یوقت 

پا به  ی. از وقتدمیرسینم یا جهینت چیبه ه یو شروع کردم به شمردن، ول ارمیب ادیبه 

که با اون تجربه کرده بودم باعث شده بودن  یگذاشته بودم و اتفاقات مویعمارت ماس
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شدم و جواب  خیحساب کردن تار الیخیدر بره. ب دستمهفته از  یو روزا خیشمار تار

 دادم: 

 . دونمینم- 

از جاش بلند  مویداخل فنجون رو، روانه معده م کردم. ماس یاز چا یهم جرعه ا بعد 

 و  دمیمبل دراز کش یرو ،یور هیداد.  هیتراس تک یشد و دستاشو به نره ها

و  دهیشدم. باسنش واقعا خوش فرم بود، پاهاش کش رهیخ مویپشت به ماس از

 . شدنیم دهید یا گهیبود و شونه هاش از پشت پهن تر از هروقت د یعضالن

  ؟یبذارم بر یخوایم- 

 بهم انداخت و ادامه داد:  یدینامطمئن و پر ترد نگاه 

کردم که تورو کنار خودم نگه  سکیر یلیدارم لورا، تا االنشم خ یپرخطر یمن زندگ- 

که بودن در کنار من ممکنه باعث به خطر افتادن جونت بشه. پس  دونمیداشتم، م

 . گردونمیامروز تورو به ورشو برم نیهم

لب  یرو ینگاه کردم. نگاهم پر از شوق شده بود و لبخند کم حال مویبه ماس یناباور با

 ام نقش بست. ه

 یجواب دید یشده بودن. وقت یخیمن چشماش دوباره  یخوشحال دنیبا د مویماس

 گفت:  یدیبا لحن ناام دمینم

 . مهیو ن ازدهیساعت  یپرواز برا نی. اولرسونهیتورو به فرودگاه م کوینیدوم- 
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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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