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

با  قهیو بعد بهش سفارشمو گفتم. بعد از چند دق ادیزدم تا ب یگارسون اشاره ا به

گرون  یمشروب ها یبرگشت. اوال وقت زمونیکه سفارشام توش بود سر م ینیس

 یجام برا کی یو در حال دیاز جاش پر دیشده بودن رو د دهیچ زیم یکه رو یمتیق

 داد زد:  داشتیخودش برم

  م؟یبخور نارویا یچ یدختره خرپول، حاال به سالمت- 

اول کار به خودم  نیبخورم اما نخواستم هم نارویا خواستمیم یچ یکه برا دونستمیم 

 ضدحال بزنم و جواب داد: 

 خودمون.  یبه سالمت- 

.  در دمیجامم رو به جام اوال زدم، جرعه از از مشروبم رو نوش نکهیگفتم و بعد از ا نویا 

 یهمش برا نایبودم. ا دهیخودم و اوال ننوش یجام رو به سالمت نیکه ا دونستمیاصل م

. دیبه آخر نرس چوقتیو شصت و پنج روز لعنتش بود که ه صدیو اون س مویماس

هم داشتم چون کم کم  ییاحساس آرامش و رها لحا نیاحساس غم داشتم اما در ع

 دنیبرگشته بودم.  بعد از نوش یعاد یو به زندگ ومدمیکنار م هیداشتم با اون قض

 نیبدنمون رو  ب یقیموس تمی. با رمیرقص راه افتاد ستیبه سمت پ ینصف بطر

 ینبودن برا دنی و ابدا مناسب رقصاصال میپاشنه سوزن ی. کفشادادمیتکون م تیجمع

گرفتم به  میتصم کننیکه احساس کردم پاهام دارن درد م قهیبعد از چند دق نیهم

 نفر دستمو گرفت.  کیبرگشتم که احساس کردم  زمونیخودم استراحت بدم. سر م

 سالم -
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برگشتم  زمونیبود. سر م ستادهیکه پشت سرم ا دمیرو د نیبرگردوندم و مارت سرمو 

 نفر دستمو گرفت.  کیکه احساس کردم 

 سالم - 

بود. با خشونت دستشو  ستادهیکه پشت سرم ا دمیرو د نیبرگردوندم و مارت سرمو 

که  ییو با چشما ستادمیپس زدم و مچمو از چنگش رها کردم بعد هم رو به روش ا

 : دیپرس نیبهش نگاه کردم. مارت دیباریازش تنفر م

  م؟یباهم حرف بزن شهیم ؟یهمه وقت کجا بود نیا- 

 دهیکش رونیدستم داده بود و از پاکت ب مویکه اون روز ماس ییسرم عکسا یتو

اما  کردم،یپاره ش م کهیدستم بود ت یجلو نیاونموقع اگر مارت رفتن،یبودمشون رژه م

 یتیاهم چیبرام ه گهیدقلبم  یاومده تو گهینفر د هیکردن و  رییحاال که احساساتم تغ

 نداره. رومو ازش برگردوندم و گفتم: 

 ندارم.  کنفریگفتن به تو  یبرا یحرف چیمن ه- 

چند  شد،یمن نم الیخیاما اون دست بردار نبود و ب نمیبه سمت مبل راه افتادم تا بش و 

 . ذاشتیبود و راحتم نم دهیبعد مثل کنه بهم چسب هیثان

 لورا لطفا، چند لحظه بهم وقت بده. - 

 نیدستم شامپا یکه جرعه جرعه از جام تو یمبل نشسته بودم و در حال یرو

 . کردیم زی. داشت صبرمو لبرکردمیبهش نگاه م یدیبا ناام دمینوشیم
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 ! دمیو شن دمیکه الزم بود رو خودم د یهرچ ،یگفتن ندار یبرا یزیتو چ- 

 حیبذار برات توض ،یبهش زد ییصحبت کردم و بهم گفت که چه حرفا کلیبا ما- 

خشم و تنفرت فروکش کنه.   برخالف اون خشم و  حاتمیبعد از توض دمیبدم قول م

 دیعکس ها تمام وجودم رو پر کرده بود فکر کردم که شا دنیکه بعد از د هینفرت اول

که  کردمیکنه، البته فکر نم فیتعر رامفرصت بهش بدم تا داستانشو ب هیبد نباشه که 

  دید هیاز زاو خواستمیم یگفتن داشته باشه ول یبرا یقانع کننده ا ایتازه  زیچ

 رو گرفتم و بهش جواب دادم:  ممیتصم تیماجرا رو بشنوم. در نها اونم

 

 

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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