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

 . یرو پس بد یکه گرفت یاحمقانه ا میتصم نیاونموقع خودتو آماده کن تا تقاص ا-

چک  یبیب رفتمیم ییکه به سمت دستشو یگفتم و رومو ازش برگردوندم. در حال نویا

رو پشت سرم بستم و بعد طبق دستور  یی. در دستشودمیکش رونیرو از جعبه ش ب

 ییروشو نکیکاغذ نوشته بود تست رو انجام دادم. دستگاه رو کنار س یکه رو یالعمل

 هیتک واریسرد د یها کیو به سرام ستمنش نیزم یموندم. رو جهیگذاشتم و منتظر نت

برگه نوشته  یکه رو یزیاز اون چ شتریچقدر زمان گذشت اما مطمئنم ب دونمیدادم. نم

شده بود. قلبم داشت از جاش  یصبر کنم، زمان سپر دیبا جهیآشکار شدن نت یبود برا

ز ا وضربانش ر تونستمیکه م دیکوبیم م نهیانقدر محکم خودشو به قفسه س ومد،یدر م

مغزم  یهر لحظه رگا کردمی. خون به سرم هجوم آورده بود و حس منمیپوستم بب ریز

 . اوردمیبودم و از شدت استرس داشتم باال م دهی. ترسشنیپاره م

 لورا - 

 : دیچند تقه به در زد و پرس مویماس

 مرتبه؟  زیهمه چ- 

 زدم:  داد 

 لحظه صبر کن!  هی- 

 بود نگاه انداختم.  ییروشو نکیکه کنار س یجام بلند شدم و به دستگاه از 

  حیمس یسیع ای- 
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 لب زمزمه کردم.  ریز نویا

 چهاردهم  فصل

 یتخت نشسته بود و چهره ش جور یرو مویماس رون،یاومدم ب ییاز دستشو یوقت 

 یبود. وقت دیترس و استرس شد ،یبودم. صورتش پر از نگران دهیند چوقتیبود که ه

 ستادمیتخت بلند شد. رو به روش ا یجهش از رو کیبا  عیچشمش به من افتاد سر

 مویماس یپا یدستگاه رو جلو مبود مقابلش گرفتم بعد ه یو جواب تستم رو که منف

 رونیمشروب رو ب یبطر خچالی یپرت کردم و به طرف آشپزخونه رفتم. از تو

  دم،یکش

رو روانه  وانیل اتینفس محتو کیخودم پر کردم و  یزرد رنگ برا عیاز اون ما یوانیل

 موی. سرمو به عقب برگردوندم و ماسدنیلرزیمعده م کردم. هنوز دست و پام داشتن م

 داده بود.  هیتک واریکه به گوشه د دمیرو د

 دیبا میمادر و پدر بش یاگر قراره باشه روز مو،ینکن ماس نکارویا چوقتیه گهید- 

اشتباه احمقانه از طرف دوتامون  کیطبق خواسته و توافق هردوتامون باشه، نه بخاطر 

  ؟یدیفهم ،یمراقب باش شتریروابطمون ب یتو نیقول بده که بعد از ا

رد و آروم زمزمه موهام فرو ب یو سرشو ال به ال دیشد، منو به آغوش کش کترینزد بهم 

 کرد: 

بچه خوشگل بهت  هیمتاسفم که نتونست  یلیخ گم،ی. واقعا مزمیعز خوامیمعذرت م- 

 بدم.  هیهد
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که ممکنه  دونستیچون م دیخودشو عقب کش عیسر زدیکه قهقهه م یبعد هم در حال و

هوا  یرو ارم،یسرش فرود ب یاالن بزنم لهش کنم. دستمو که باال آورده بودم تا تو

 ادامه داد:  یگرفت و با لودگ

که تو  یجسارت نیاخالقش به تو بره. اگر ا خواستیدلم م شد،یاگه بچه مون پسر م-

 ایماف سیرئ تونهیم شیسالگ یس یکه تو بندمیرو پسرمون به ارث ببره شرط م یدار

هوا  یتر شدم و دستامو که تو کیبهش نزد یبشه و دست منم از پشت ببنده. کم

 دمیکشیم رونیرو از تنش ب شرتشیکه سو یآوردم و در حال نییگرفته بودشون پا

 گفتم: 

 . یکنیم یزیخونر یباز که دار-

 

 

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
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 برای رمان درصدی 15کد تخفیف آیا میدانستید با خرید این رمان یک 

 دریافت خواهید کرد !!  دلبر حاجر  
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