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

 رفت.  و

 بودم. با خودم زمزمه کردم:  دهیشدم، هم خوشحال بودم و هم ترس زیخ میجام ن یتو 

 دوباره برگردم.  خوادیمن دلم م یول- 

پتو رو دور خودم  عیرفته. سر مویبسته شدن در اتاق بهم فهموند که ماس یصدا اما 

 . در کردمینم داشیجا نبود. پ چیاتاق، اما اون ه یمحکم گرفتم و رفتم تو

دوباره  یاونجا هم نبود. وقت یهتل انداختم، ول یداخل راهرو یرو باز کردم و نگاه اتاق

چشمم گذشتن.  یاز جلو لمیف کیمثل  شبیبه داخل اتاق برگشتم تمام اتفاقات د

عاشقتم  "حرف زدنمون تا خود صبح و اون  م،یکه داشت یفوق العاده ا یعشق باز

گونه  یبودم. اشک هام به چشمام هجوم آوردن و رو دهیشن مویکه از زبون ماس "لورا

 یعنی. کردیاز وجودم رو گم کردم. قلبم درد م کهیت کی کردمیشدن. حس م یهام جار

 نیزم یکه رو راهنمیشده باشم؟ به طرف تراس رفتم، پ مویممکنه که من عاشق ماس

اونو تنم  رهدوبا تونستمیافتاد بود رو برداشتم اما انقدر چروک و داغون شده بود که نم

 رشیهتل رو گرفتم. از مسئول پذ رشیو شماره پذ دمیکنم. به طرف اتاق خواب دو

که مسئول  یمرد یوصل کنه. به طرز باورنکردن کوینیخواستم که منو به شماره دوم

باهاش  خوامیکه م ییکوینیو دوم گردمیم یدنبال ک قایکه دق دیبود فهم رشیپذ

 یصدا یدرست نفس بکشم. وقت تونستمیو نم دنیلرزی. دستام مهیصحبت کنم ک

 با عجز و ناله گفتم:  دیچیگوشم پ یبود تو دنیکش ازهیدر حال خم که کوینیدوم

 . نجایا ایلطفا ب- 
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 ایبکنم و  یکار چینتونستم ه گهیباشن د دهیکش رونیتنم رو ب یبعد انگار جون تو و 

 تخت افتادم.  یبگم، فقط رو یزیچ

  ؟یشنویلورا، صدامو م- 

که لبه تخت، کنار من  دمیرو د کوینیپلکامو باز کردم و دوم یو با زور ال یآروم به 

 گهیسمت د یا گهیقرار داشتن. مرد د یپاتخت یقرص رو ینشسته بود. چند تا قوط

 : دمیپرس یجیبود و مشغول صحبت با تلفنش بود. با گ ستادهیاتاق ا

 کجاست؟  مویافتاده؟ ماس یچه اتفاق-

 حیمانعم شد و با آرامش توض ویکنیداشتم از جام بلند شم. دوم یبودم وسع دهیترس 

 داد: 

 کنم.  دایکنه، نتونستم داروهاتو پ یدگیدکتر رو خبر کردم تا بهت رس - 

گفت و بعد هم اتاق  ییایتالیمسن، که حاال تلفنش تموم شده بود، چند جمله به ا مرد 

 رو ترک کرد. 

 نده؟ کجاست؟ساعت چ مویماس- 

  12هم رفته  موی. و ُدن ماس  کیساعت نزد- 

و حالت تهوع داشتم و همه  جهیجوابم رو داد. سرگ یبا لحن عذرخواهانه ا کوینیدوم  

 . کردیجام درد م

 . ششیاالن ببر پ نیمنو هم- 
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بهم نگاه کرد، بعد از جا  یچند لحظه ا کوینی. دومدمیچیرو محکم تر دور خودم پ پتو 

 بلند شد و به سمت کمد لباس ها رفت. 

 لیاز وسا یگفته بودم که چند دست از لباسات و مقدار نجایا یبرس نکهیقبل از ا- 

حرکت  میتونیم ،یمنتظره، هروقت آماده بود نییپا قی. قاننیبچ نجایرو ا تیشخص

و به سمت کمد لباس ها رفتم. برام اصال مهم نبود که  دمیپر نییتخت پا ی. از رومیکن

به طرفم  کوینیسکرت رو که دوم ایکتوریرنگ و دیسف یورزشبپوشم. ست لباس  یچ

به خودم انداختم.  ینگاه نهیآ یگرفته بود و ازش گرفتم و به طرف حمام رفتم. تو

. دمیرسیشلخته به نظر م یلیمونده و خ یصورتم باق یهنوز تو شبید شیاثرات آرا

 رونیرو ب یطوباصال ظاهرم برام مهم نبود. دستمال مر تیوضع نیا یاما االن تو

لباس ها دوباره به  دنیرو از صورتم پاک کردم و بعد از پوش شیو ته مونده آرا دمیکش

داشت با  نکهیبا ا یموتور قیدرش منتظرم بود برگشتم.  قا یجلو  کوینیکه دوم یاتاق

 نیاما باز هم کند و خسته کننده بود. بعد از چند کردیسرعتش حرکت م نیشتریب

 مویرنگ ماس یومیتانیت یچند سال گذشته بود، در دوردست ها کشت لکه برام مث قهیدق

ذهنم گفتم و از جام بلند شدم. منتظر  یتو نویا "میدیبالخره رس "کرد. ییخودنما

حرکت  هیکمکم کنه، به  ین به کشتسوار شد یبرا ای رهیدستمو بگ ینموندم که کس

سمت اتاق ها رفتم. همه درها  هو بعد بدو بدو ب دمیپر یکشت یتو ق،یقا یاز رو بایتقر

 و  کردمیباز م یکی یکیرو 
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 یجا نبود. خسته و با چشم ها چیه مویاما نبود، ماس دمیکشیاتاق ها سرک م یتو

 آب یداشت خودمو انداختم. اشکام مثل جو یا شهیکه سقف ش یمبل هال ینمدار رو

 

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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