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

لنگ ابرومو باال  هیون رو با مشروب پر کردم. هام وانیگذاشتم و ل زیم یرو رو یبطر

 : دمیبود پرس ستادهیکه هاج و واج وا ییانداختم و از اولگا

  ؟یدار یسوال- 

رو بهت داد؟ زود  ییجا نیکه همچ یهمکارت دار ارو،یبه اون  یسیچه سرو قایدق-

 هیو اونا  یکن یکه به مردا خوش خدمت یستین نکارایتو اهل ا دونمیباش اعتراف کن! م

 شتریب نکارایبدن و ا لیداره بهت تحو یاختصاص اطیح هیآپارتمان که باالش 

 مخصوص منه. 

ولو کرد. منم کنارش  دیسف یاز مبل ها یکی یگفت و خودشو رو نویقهقهه ا با 

مرکز شهر  یچراغ ها یو مشغول تماشا میخودمون رو پوشوند ینشستم و با پتو رو

بودم که  یچند روز در کنار افراد نیا نکهی.  با امیشد دیدرخشیکه در دوردست ها م

چند بار  ی. حتامیب رونیب مویفکر ماس ازنبود که  یعاشقشون بودم، اما لحظه ا قایعم

بدونم  نکهیا یجواب سواالمو بده فقط برا نکهیا یهم زنگ زدم، نه برا کوینیبه دوم

حال دوست داشتم بازم  نی. اما با ادادینه. اما اون جوابمو نم ایخوبه  مویحال ماس

 که اون  دونستمیخودشو بشنوم چون م یبهش زنگ بزنم تا حداقل صدا

 یراض ارشمیدست یصدا دنیبه شن یبهش وصله، حت ییجورا هیو  موئهیماس اریدست

 بودم. 

  زدهمیس فصل
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حس کردم که به  م،یروز تازه رو شروع کرد کیو  میاز خواب پاشد یصبح وقت فردا 

 نهیآ ی. جلوستمین شیافسرده چند روز پ یاون لورا گهیحالم خوبه و د یبیطرز عج

 دیادامه بدم، با میبه زندگ دیبدم که با حیخودم توض یکردم برا یو سع ستادمیا یقد

افتاده  ایتالیا یتو شیکه رو چند هفته پ یفاقاتسر و سامون بدم و تمام ات تمیبه وضع

و دوباره از نو  میختیر رونیکمد لباسام رو ب م،یبودن رو فراموش کنم. صبحانه خورد

 کمد  یرو تو روزید یها دیخر م،یدیچ

و  میامشب انتخاب کرد یخوشگذرون یدست لباس مناسب برا هیو  میکرد یجاساز

 سالن ماساژ.  میساعت سه بعد از ظهر رفت

 . ارمیاز خودم در ب یباز وونهید یکل خوامیاوال، امروز م هیچ یدونیم- 

 مینشست نیماش یتو یبه اولگا گفتم و وقت نویا میکردیخونه رو ترک م میداشت یوقت 

 : دمیپرس

  ؟یدرست کردن موهامون هم وقت گرفت یبرا- 

 بهم رفت و جواب داد:  یچشم غره ا اولگا 

 ام که بتونه مو درست کنه؟ معلومه که وقت گرفتم.  یکس هیبه نظرت من شب- 

که امروز انجام  یی.  کارامیرو بست و ما راه افتاد نیخنده، در ماش ریبعد هم زد ز و

به خودمون  ی. حسابمیدادیهم انجامشون نم کباری یسال دیبودن که شا ییزایچ میداد

 و میکرد کوریو پد کوریمان م،یماساژ گرفت م،یکرد یبردار هیصورتمون رو ال م،یدیرس
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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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