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

 نیدفترش بسته شده اما اگر مارت گهیمن د یاون دوره از زندگ مو،یماس یچیه-

 یپا تشینداره و مسئول یربط چیبه من ه گهینداره و هنوزم دنبال منه د یحس نیهمچ

 جون بکنه  خوادیهرچقدر دلش م تونهیخودشه. م

 قایکه منم دق یبدون نویا دینداره و درضمن با تیمن اهم یبرا یتالش کنه اما ذره ا و

 یتو یسر سواالم، روز تولدم چ گردمیرو ببخشم. و حاال برم انتیخ تونمیمثل تو نم

 که اونطور مست شد؟  یبود ختهیمشروبش ر

 شد.  رهیگذاشت و با وحشت و تعجب بهم خ نیرو زم شیچا وانیل مویماس 

حرف بزنم که از اصل  نیبا مارت یخواستینم نیهم یبرا فهمم؟ینم یفکر کرد ه؟یچ- 

 نبرم؟  ییبو هیقض

 جواب داد:  مویو ماس دمیبهم چفت شده م غر یدندون ها نیکلمات رو از ب نیا 

 شهیمست م نکهیبه محض ا یمن نبود. آخه کدوم آدم ریتقص میلیخب راستش خ-

که دوست دخترش ولش کرده رفته. من فقط  یاونم در حال کنهیرو م گهیزن د هی رهیم

که زودتر مست بشه به هرحال اون انقدر داشت  ختمیمشروبش ر یتو یزیچ هی

 نیکرده. من فقط به ایو همون کارو م شدیزود خودش مست م ای ریکه د خوردیم

جنبه ش و به  یکه دوست پسر سابقت انقدر ب دونستمیسرعت دادم. نم کمیپروسه 

هتل گفتم جلوشو  یکه تو کنمی. البته انکار نمدهیوا م عیقدر سرمحض مست شدن ان

 دنبالت.  ادینتونه ب عیتا سر رنیبگ
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ما  دیمتفاوت بود و شا یلیخ تیاالن وضع یکردیاما اگر اون روز من اونکارا رو نم -

 . مینبود نجایاالن ا

 مبل نشست و گفت:  یبلند شد و رو نیزم یاز رو مویماس 

کنار  یام. درسته که وقت یام و چ یکه من ک رهیم ادتیوقتا  یلورا ظاهرا تو بعض-

هم نرمش نشون بدم و  هیکه دربرابر بق دهیرو نم یمعن نیاما ا کنمیم رییتوام تغ

و به عمارتم  دمیدزدیتورو م یقیزود حاال به هر طر ای رینباشم. من د یچلیتور مویماس

و اونور بشه اما امکانش اصال وجود  نویدو روز ا یکیفقط ممکن بود زمانش  اوردم،یم

 . مینباش نجایو االن ا مینیرو نب گهیهمد چوقتینداشت که ه

که اون  دونستمیوجودم شعله ور شد. م یتو تیحرفاش عصبان دنیاز شن بعد 

 قتیحق نیاما ا ارهیکه دلش بخواد رو بدست م یزیو هرچ کنهیدلش بخواد م یهرکار

 وونهینداشت منو د تیبراش اهم یکاره بودم و نظر من ذره ا چیوسط ه نیکه من ا

 . کردیم
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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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