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. به رهیبگ یریبود که بخواد از وسط مغازه باهام تماس تصو ومدهین شیبراش پ دیخر

 : دمیمقدمه پرس یب هویاز در خونه اومد تو  نکهیمحض ا

  ؟یلهستان یتو یاز ک-

کننده رو نداشت، چند  ریسوال غافل گ نیانتظار ا ستاد،یلحظه از حرکت ا کی مویماس 

 دیخر یها کیتا پالست رفتیکه به سمت آشپرخونه م یلحظه بهم نگاه کرد و در حال

 اپن بذاره گفت:  یرو رو

و  کنمی. من فرار نممیزنیحرف م زایچ نیبعدش درباره ا میلورا اول صبحانه بخور- 

 . رمینم ییبدون تو جا گهیحداقل مطمئن باش که د رم،یجا نم چیه

 هم به طرف من اومد و گفت:  بعد

و  ارمیسر در نم یلطفا خودت صبحانه رو درست کن چون من واقعا از آشپز زمیعز- 

 تا  یاگر اجازه بد

 من از لپ تاپت استفاده کنم.  یکه تو مشغول درست کردن صبحانه هست یوقت

 گفتم:  رفتمیکه به سمت آشپزخونه م یمبل بلند شدم و در حال یرو از 

 و دستپختمم حرف نداره.  میکه من عاشق آشپز یخوش شانس یلیخ- 

پاهامونو  م،یفرش نرم کف هال نشست یساعت رو میبعد مشغول کار شدم. بعد از ن و 

تا ته بشقابم  نکهی. بعد از امیمون شد ییکایو مشغول خوردن صبحانه آمر میدراز کرد

 گفتم:  یجد یلیرو در آوردم اونو کنارم گذاشتم و خ
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 و لفتش داد، حاال حرف بزن!  یچوندیمنو پ یبه اندازه کاف مو،یخب ماس یلیخ-

فرستاد. نگاه  رونیداد و نفسش رو با سروصدا ب هیمبل تک هیکمرشو به پا مویماس 

 بهم انداخت و گفت:  یسرد

 بپرس.  یخوایم یهرچ- 

 من شروع کردم:  و

  ؟یچند وقته که لهستان- 

 صبح  روزیاز د- 

  ؟یبود نجایخونه نبودم تو ا یکه من تو یتمام مدت یعنی-

 . رونیب نیاولگا رفت 3ساعت  بعد از ظهر که با  یآره از همون حدودا- 

 خونه چند تا هست؟  نیا دیاصال مگه از کل ؟یدونستیخونه رو از کجا م یرمز در ورود- 

دست توئه و  یکیفقط دوتا هست،  دمیرمز درو خودم گذاشتم، سال تولدمه و از کل- 

 دست من.  یکی

 مویماس یعنی نیصد و هشتاد و شش، اذهنم آوردم، هزار و نه یدر خونه رو تو رمز

 ذهنمو منحرف نکنم و برگشتم  زایچ نیکردم با ا یو دو سالشه. سع یس

 برام مهم تر بود.  مویکه االن از سن و سال ماس یبحث قبل سر

  ؟یمن برگشتم لهستان افرادت رو هم دنبال من فرستاد یوقت- 
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 شد و جواب داد:  نهیدست به س طنتیبا ش مویماس 

 کنم؟یتورو تنها به حال خودت ول م یمعلومه، نکنه با خودت فکر کرد- 

 

 

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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