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

 ریگلوم گ یبغض بزرگ تو کیبودن،  یگونه هام جار یو رو ومدنیم نییاز چشمام پا

 کرده بود و راه نفسم رو بند آورده بود.   

 اومد دنبالش و رفت فرودگاه.  کوپتریهل شیساعت پ کی- 

 گفت و کنارم نشست و ادامه داد:  نویا کوینیدوم 

 کنه.  یدگیبهشون رس دیکار داره که با یاون کل- 

  نجام؟یکه من ا دونهیم-

 جواب داد:  کوینیو دوم دنیسوالو پرس نیا

خب،  یدونیهمراهش نبود، باهاش تماس گرفتم اما جواب نداد. م شیفکر کنم گوش- 

 رو با خودش ببره.  شیگوش تونهیجاها نم یبعض

 یپناه خودمو تو یبچه ب کیمثل  ختن،یریم نییکه اشکام شرشر پا یهمون حال در 

 : دمیانداختم و ناله کنان پرس کوینیبغل دوم

 کنم؟  کاریحاال من چ- 

داشت با نوازش کردن موهام منو آروم  یدستاشو دورم محکم کرد و سع کوینیدوم 

 کنه. 

 چیقرار َل نگرفته بودم و حاال واقعا ه یتیموقع نیچن چوقتیورا قبال ه دونمیواقعا نم- ،

تماس  مویتا ُدن ماس یبرات ندارم. گفتنش سخته اما به نظرم بهتره صبر کن یراه حل

 . یو با خودش صحبت کن رهیگب
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 برگردم.  خوامیم- 

 مبل بلند شدم.  یگفتم و از رو نویا 

 لهستان؟  یبرگرد- 

  شه؟یاونجا منتظرش بمونم تا برگرده، م خوامی. میلیسینه س-

که انگار منتظر بودم تا   اجازه به  یچشم دوختم، جور کوینیبه دوم ینگاه پرسشگر با

 اونجا برگشتنم رو صادر کنه. 

نظر ُدن  یبتون ایبده و  رییرو تغ یزیکار هم چ نیاما فکر نکنم ا شه،یالبته که م- 

 . یرو عوض کن مویماس

 . رهیبه جز میجمع کنم و برگرد لمویکمکم کن وسا ست،یمهم ن- 

باشم و نبودن  داریلحظه هم ب کی خواستیطول سفرمون رو خواب بودم، دلم نم کل 

 یهوشیبا حالت ب بایعالمه مشروب خوردم و تقر هی نیهم ی. برانمیرو کنارم بب مویماس

فرودگاه  یبالخره تو یوقت ،ینسبتا طوالن ییو هوا یسفر آب کیبه خواب رفتم. بعد از 

. گردمیشدم، حس کردم که دارم به خونه برم یمشکبلند  یشاس نیسوار ماش ایکاتان

 ریتصو ریو من تمام مس کردمیداشت عبور م قرارکه در مجاورت کوه اتنا  یاز جاده ا

که با شوق و ذوق از کوه اتنا  ومدیگذرونده بودم پشت چشمم م مویرو که با ماس یشب

شدم اصال  یچلیوارد عمارت تور یکرده بود. وقت فیبرام تعر شیو خاطرات بچگ

 یرنگ جا یبلوط یچوب یها قیکرده بود. آالچ رییتغ یلیخ زیاونجا رو نشناختم، همه چ
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 لهیگل دور م یرنگ داده بودن، که بوته ها یسرب یفلز یخودشون رو به چهارچوب ها

 یمتفاوت بود که به سخت زیبودن و باال رفته بودن. انقدر همه چ دهیچیهاش پ

 رونیپامو ازش ب شیکه هفته پ یهمون عمارت نجایبدم که ا صیتشخ تونستمیم

 گذاشته بودم. 

 رییتغ نجارویا ونیدکوراس نیدر حال سفر هست یدستور دادن که وقت مویدن ماس-ُ 

 بدن. 

بالخره اتاق  یشد. از راهروها گذشتم و وقت ادهیپ نیگفت و از ماش نویا کوینیدوم 

 کردم وارد  دایرو پ میمیقد

 

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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