
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 کوتاه داستان ترجمه  : دسته بندی

 ( Mrs. Maddox)  مددوکس خانم  نام اثر:

 (Beautiful, #1.5) 1.5 جلد زیبا: کتاب مجموعه سری از

  مک دانلود نگاه انجمن کاربر. ت.  سودی: مترجم نامجیمی : نویسنده

 (Jamie mcguire)گوایر

 عاشقانهژانر: 

 somayeh_atناظر رمان :  

 Behtina: ویراستار

 fatemeh.p.r : طراح جلد

 /http://forum.negahdl.com/threads/246790منبع نگارش: 

سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن نزد این   دراین کتاب 

  یا سایت هرگونه از ان دانلود یا فایل این فروش هرگونه سایت محفوظ است.

 است حرام دانلود نگاه بجز کانالی

www.negahdl.com 

http://forum.negahdl.com/threads/246790/
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 خالصه :

 

 .است شوهر و زن یک عنوان به اَبی و تراویس ولنتاین اولین شرح و زیبا فاجعه رمان قهرمانان زندگی از کوتاه برشی داستان این

 چیز یک این نیست؛ زیبا فاجعه از شدهحذف یصحنه یک حتی یا و( زیبا فاجعه دوم جلد) متحرک فاجعه از بخش یک کتاب این

 .است جدید کامال

 بودنکوتاه به توجه با اما شده؛ نوشته (Walking Disaster) متحرک فاجعه یعنی رمان، دوم جلد از بعد کوتاه داستان این

 .است کرده منتشر (Beautiful) زیبا سری هایرمان 5.1 شماره عنوان به نویسنده آن،
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 :نویسنده مورد در

 فناوری مرکز و مرکزی اوکالهمای دانشگاه شمالی، اوکالهمای کالج در او. شد متولد اوکالهما تالسا، در گوایر مک جیمی خانم

 .شد التحصیلفارغ( رادیوگرافی) پرتونگاری مدرک با جاآن از کهجایی. داشت حضور آتوری

 Beautiful) زیبا فاجعه پرفروش المللیبین کتاب با بزرگساالن رمان جدید سبک برای را راه جیمی

Disaster) کرد باز 1122 سال در. 

 عرضه را (Walking Disaster) متحرک فاجعه یعنی؛ 1 شماره جلد رمانش یادامه در سال همان در او

 لیست یک شماره ژورنال استریت وال و امروز آمریکای متحده ایاالت نشریه تایمز، نیویورک در که کرد

 .شد هاپرفروش

 .Mrs) مددوکس خانم و (Endlessly Beautiful) زیبا نهایتبی اسامی به نیز کنندهتکمیل دو

Maddox) هستند کتب سری این از 2.1 و 2.1 یشماره ترتیببه که کرد منتشر. 

 زیبا ایعروسی هاینام با را 1.2 و 1.1 هایشماره یعنی دوم، جلد برای ادامه دو نیز 1121 و 1121 سال در

(Beautiful wedding A) زیبا چیزی و (Beautiful Something) کرد ارائه. 

 .است 4.14 و 4.14 ،4.11 ،4.14 ،4.21 ،4.24: ترتیب به ریدرز گوگل سایت در هاکتاب سری این ی رتبه
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 ) زیبا فراموشی. است کرده ارائه جلد پنچ در را مددوکس برادران هایکتاب سری همچنین او

Oblivion Beautiful)، فهرست صدر در نیز مددوکس برادران یمجموعه هایکتاب از یکی 

 .شد یک شماره تایمز، نیویورک هایپرفروش

 زیبا رستاخیز یعنی مددوکس، برادران مجموعه هایکتاب سوم و دوم جلد نیز، 1121 سال در

(Beautiful Redemption) زیبا قربانی و (Beautiful Sacrifice)، پیوستند تایمز نیویورک صدر به. 

 :از عبارتند اندشده نوشته گوایر مک جیمی توسط که هاییرمان از برخی

 سری ،(Red Hill) سرخ تپه یعنی سال* آبادی کابوس کتاب بهترین 1124 سال در و آخرالزمانی تریلر

 a young adult) غیرطبیعی جوان بالغ یعاشقانه یگانهسه ،(Providence) الهی مشیت

paranormal)، آپولونیا (Apolonia) -چند و -است تخیلی علمی تاریک عاشقانه داستان یک که 

 که (Happenstance) شانسی اتفاقات ،(Among Monsters) هیوالها یزمره در جمله از دیگر رمان

 .(Sins of the Innocent) ـناه گـبی یک گناهان و است رمان سری یک

 .کندمی زندگی فرزندش سه و جف شوهرش با کلرادو Steamboat Springs در جیمی

 دیگر اجتماعی هایشبکه برخی و توییتر بوک، فیس در یا jamiemcguire سایت به جیمی یافتن برای

 .کنید مراجعه توانیدمی

 

 یمدینه یا آبادخیال: مقابل در.)است بد بسیار زندگی شرایط آن در که ایجامعه یا شهر: آبادکابوس [1]

  (Utopia  :فاضله
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*** 

 :داستان شروع

 «ابی»

(abby) 

 داغ آب دوش زیر رو زیادی زمان. میده صدا قیژ قیژ کنممی پاک حوله با رو آینه بخار دارم که طورهمین

 برای هم زیادی زمان و کردم رانندگی خونه تا کالس از رو زیادی زمان که طورهمون درست گذروندم؛

 انجام ایعجله نباید چیزیهیچ امروز. کردم صرف (Travis) تراویس برای عالی یهدیه یه پیداکردن

 .برممی لذت بودن شوهرم با لحظه هر از. بشه

 و غیرعادی گوشم به اوایل همون مثل عنوان این آهنگ سال یک تقریبا از بعد هنوزم! شوهرم

 کنم،می ازدواج اول سال کردنتموم از قبل که گفتمی بهم کسی کالج، به اومدم وقتی اگه. غیرطبیعیه

 اونام، از یکی منم و نیستن کردنیازدواج تیپ هاآدم از سری یه. دادممی نشون بهش رو انگشتم

 .ودب زندگیم سال شادترین گذشته سال بلکه کردیم؛ رو کاراین تنها نه ما حال هر به. تراویس طورمهمین

 یوارس رو پوستم روی یتیره و ظریف خطوط اختیاربی و کنممی نگاه رو پایین افته،می زمین روی حوله

 تمام روی انگشتم نوک ذارممی بعد و کشممی شدهکشیده جوهر روی نرمی به رو هامانگشت. کنممی

 خاطره از هم بار یه حتی و بودم (Maddox) مددوکس خانم هنوز من. کنه حرکت اون ظریف هایمنحنی

 اون تنها نه اینکه با. نبودم متاسف کردنازدواج و وگاس به رفتن برای وارمدیوانه ایده از یا تتو این انجام

 برنگردم؛ ( Las Vegas )وگاس شهر به دیگه که بودم خورده قسم بلکه بود؛ تراژدی یه از بعد درست
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 تازه شروعی و برن خبیثمون ارواح بذاریم که بود دومون هر برای کاملی یزمینهپس نابکار شهر این ولی

 ارب یه حتی رو کارهااون که کنمنمی تصور و بود نمادین خیلی سر پشت چیزهایهمه ترک. باشیم داشته

 .بدم انجام دیگه

 نام و لرزید بود سینک یگوشه که موبایلم کردم، تموم رو موهام کردنخشک کهاین از بعد درست

 .شد ظاهر روش (America) آمریکا

 الو؟-

 سرمسربه رفتمی وقتی قبال و خونه رسیده االن همین (Shep) شپ. بزنم حرف زیاد تونمنمی! سالم-

 نچو مبارک؛ ولنتاین روز بگم بهت خواستممی بیاین، خوایننمی امشب هابچه شما چون فقط. گذاشته

 خودت بیای، دانشجویی خوابگاه مهمونی به تونینمی این از بعد که نیست این معنیش کردی ازدواج

 !دونیمی

 ولنتاینمون روز اولین خوایمنمی ما. نیستن منم مال قطعا و نبودن تراو چیزای واقعا هااون ولی دونم؛می-

 .(آمریکا مخفف Mare) مَر بگذرونیم، خوریآبجو مهمونی یه تو رو

 جرقه اولین که بود پارسال (Sig Tau)تاو سیگ کالج ولنتاین روز خوریآبجو مهمونی تو که نره یادت-

 .شد زده مددوکس جناب و تو بین ازدواج

 .میاد یادم جزئیاتش تمام با[ 2]خاطرات

 عشقش دام تو که بودی احمق قدراون چون دوستت بهترین دادن ازدست کوفتیِ محض وحشت و»

 .بیفتی
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 «.تو به متعلقم من تو، به متعلقم من خب

 :گردونهبرمی حال زمان به رو من آمریکا صدای

 کوفتی پادوی یه مثل نیست مجبور هم شپلی و نیستیم واردتازه دیگه ما هرحال به. نکن قضاوت رو من-

 .کنه بدوبدو

 !خونه برسه ممکنه لحظه هر تراویس کنم،می نگاه ساعتم به خندممی و میگه چی فهمممی

 [1! ]خیربه یادش-

 هاشار بهش کالس سر زودتر کردم فراموش ولی بزنم؛ حرف زیاد تونمنمی گفتم که طورهمون حال، هر به-

 )هانتر دکتر ساعت در مایل 111 سخنرانی با رو خودم کردممی سعی که بود این خاطربه بخشش یه کنم،

Dr. Hunter ) شوهر با کالس هر سر تو که اینه خاطربه هم اشدیگه بخش یه و دارم نگه هماهنگ 

 .نداریم ایخصوصی حریم هیچ ما و احمقتی

 شدن سوار ماشین نوبتی و خوندندرس شده باعث مونمدرسه هایبرنامه هماهنگی. زنممی لبخند

 بشه؛ رتراحت کمی تراویس که شد باعث انگشتم توی حلقه یه انداختن. نبودم که نفهم ول بشه؛ ترآسون

 د؛کرمی رو کاراین فاصله با شدمی رد کنارم از کسی هر که، نبود هشتادساله باالخره بگم طوراین ولی

 عنوان به بعدا و دوستش عنوانبه من به قبال اون که احترامی هرگونه و بود تراویس تراویس، ولی

 .[1]بود شده برابرده همسرش عنوانبه حاال ذاشتمی دخترشدوست

 داری؟ دوست رو جدید آپارتمان هنوز! مَر مبارک شپ و تو ولنتاین-

 :میگه کنانذوق
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 !عاشقشم-

 ؟[4]نگرفتی حلقه هنوز-

  !نه... اَه -

*** 

 .میاد یادش -شده گفته اول جلد در که- تراویس حرفای =[1]

 .میگه کردهمی بدوبدو شپلی که رو روزا اون یاد =[2]

 .کنه نگاهش چپ کسی مبادا بوده زنش با مدام که اینه منظورش =[3]

 نداده؟ بهت ازدواج پیشنهاد هنوز یعنی =[4]

 که هدار انتظار ازش آمریکا که بود ترسیده ولی بود؛ خوشحال ما یواسه شپلی برگشتیم وقتی. خندیدم

 سالگییس از قبل کهاین از ببینه، رو شپلی کهاین از قبل آمریکا شانسیشخوش از اما بده؛ پیشنهاد بهش

 .بود متنفر شدتبه کنه ازدواج

  .خونه رسهمی زودیبه تراویس-

 .آها-

 :میگه و کشهمی نفسی

 !عاشقتم. برم بهتره منم -
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 آخرین که وقت همون درست. کنم عجله باید حاال دونممی کنم،می اخم و ذارممی سینک روی رو تلفن

 عالمت که کنهمی سروصداهایی و جیلینگ جیلینگ سری یه در یدسته کردم، حلقه رو موهام یرشته

. میشه منتقل در به بعد و دوهمی اتاق کف سرتاسر که ریز کلیک صداهای سری یه. تراویسه بودنخونه

 کلید وقتی. کنهمی نگاه پنجره از و منتظره نشسته، راحتی صندلی روی ساعت این روز هر (Toto)تتو

 جشن رو تراویس ورود تا منتظره و میره در طرف به صندلی روی از وپادست چهار تتو میشه، قفل وارد

 .بگیره

 یمبارزه آخرین. سرکار میره ساعتی چند یه عصرها و کنهمی ترک رو من هاکالس از بعد تراویس

 گرفت آتیش (Hellerton) هلرتون چون ولی باشه؛ راحت مدتی برای که شدمی باعث معموال تراویس

 بارزهم تشکیالت و دکشی ته قبل سال مایک غریبعجیب اوضاع بابت من اندازپس. نیومد گیرش هیچی

 زندگی ما ولی نکنه؛ مبارزه که بود داده قول تراویس حال هر به. بود شده منحل سوزیآتیش زمان از هم

 ولی نبود؛ وحشتناک. داشتیم وقتنیمه مشاغل و دانشجویی زندگی و بودیم داده دست از رو راحتمون

 .بود ساده و جوروجمع خیلی

 و حساب و جبر تو که کردممی کمک آموزاندانش به من. کردیممی خصوصی تدریس عصرها دومون هر

 صورت بیشتر ولی داد؛می درس رو ایدیگه چیز هر هم تراویس. بشن قوی ایدیگه سخت چیز هر

 و غیرقانونی مشاغل. شدمی پرداخت آوردمی دستبه نوشتن مقاله از اون که پولی توسط هامونحساب

 .میرن بین از سخت قدیمی هایعادت و داشتن بهتری درآمد خطرناک

 میشه باعث کفش صدای. گردنمیبر بعد و میان آپارتمان توی سریع قدم سه تراویس هایچکمه

 هک دونهمی و کرده درست حیاط روی برفابه و شل و گل اینچ دو فصل برف اولین. بره باال دهنم هایگوشه
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 اشهچکمه داشت همین برای بکنم؛ رو کاراین کالس از بعد نباشم مجبور تا کردم نظافت صبح امروز من

 .کردمی پاک رو

 ای؟خونه! عزیزم-

 :میگم کشیده

 .ام...نه...خو -

 .کشممی باال سمت به ریمل با رو هاممژه حال همون در و

 .زنهمی ضربه خواب اتاق در روی

 !تو نیا-

 :میگه شاکی

  !ندیدمت روز یهمه-

 .دیدی رو من قبل ساعت سه-

 .زنهمی در روی تق تق تق انگشتش با تراویس کوتاه مکث یه از بعد

 آره؟ منه، مال زنممی حدس. دیدم هدیه یه جااین بیرون-

 .تتوئه مال نه-

 !نیست خوب هیچ این اَه-
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 :خندممی

 .توئه مالِ تراو، بله-

 !نشده دیر تا کن عجله پس دارم؛ تو برای چیزی یه منم-

 .برهمی زمان شدنخوشگل و کردنآرایش-

 .نیست درست این که دونستیمی بودی دیده رو خودت صبح اگه-

 بعد و پوشیدم و سرم کشیدم بودم گرفته قرض آمریکا از که رو عروسکی قرمز پیراهن بعد دقیقه پونزده

 یه یتو کنترل کرد،می تماشا تلویزیون داشت. شدم وارد بود ایستاده تراویس که جایی نشیمن اتاق به

 کراوات یه اون که واقعیت این با حالتمبی صورت. بود اشدیگه دست توی هم آبجو بطری یه و دستش

 .بودم دیده رو چیزهمه من. بود رسمی کراوات. نداشت مطابقت بود پوشیده

 :گفت بهم. چرخید بعد و انداخت بهم نگاهی چشمش یگوشه از تراویس

 !شانسخوش مرد یه شانسم،خوش من. شدی کنندهخیره-

 .کرد ابراز بهم رو عشقش و محبت نحو بهترین به و کشید آغوشش در رو من اومد، طرفم به زنانقدم

 :گفتم آرومی به

 !زدی کراوات تو-

 :کرد نگاه کراواتش به و کشید عقب

 شدم؟ ضایع خیلی-
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 .بمونیم خونه بدی پیشنهاد کردممی فکر فقط... هم خیلی تو نه، -

 :گفت و کشید کراوتش روی رو دستش مغرورانه و زد لبخندی

 نه؟ خوبه، این-

 :داد ادامه و گرفت دستش تو رو دستم

 جااین بیا. داریم شده رزرو جای یه ما اما ست؛کنندهوسوسه ایلعنتی شکل به خونه تو موندن پیشنهاد-

 .عزیزم

 .کنه کمک بهم ژاکتم پوشیدن تو تا کرد مکث و برد در طرفبه و گرفت رو دستم

*** 

 است شده ومنتشر ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 برف فوت چند آسمون از نبود، زدهیخ زمین یا اومدنمی بارون اگه بود؛ رحمبی خیلی مخصوصا فوریه ماه

 ولی رم؛نخو لیز بلند هایپاشنه اون با که شد مطمئن و برم پایین هاپله از تا کرد کمکم تراویس. باریدمی

 .کشید آغوشش توی رو من رسیدیم روپیاده به کهاین از بعد

. داشت نکردنیباور بوی. کشیدم گوشش یالله زیر رو بینیم و گذاشتم گردنش پشت رو هامانگشت

 .بمونیم خونه تو باید که شدم می مطمئن بیشتر کردممی فکر موردش در بیشتر هرچی
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 ذهنم از. محلی ایتالیایی رستوران یه بودیم؛ نشسته (Rizoli’s) ریزولی بار تو ما ساعتنیم عرض در

 بهش گرفتم تصمیم ولی آورده؛ پارکر والدین رستوران رقیب رستوران به رو من تراویس که گذشت

 الیخ صندلی جفت یه بودیم میز منتظر که وقتی و بودیم شانسخوش ولی بود؛ پر جااون. نکنم ایاشاره

 .کردیم پیدا بار توی

 .سردرگمه تراویس که شدم متوجه و چشیدم رو نوشیدنی از ذره یه نی با

 چیه؟ مشکل-

 .نیست قبول قابل جااین اما باشه؛ ویژه چیهمه امشب خواستممی-

 .منه عالقه مورد هایرستوران از یکی این نیست؟ قبول قابل-

. باشه استثنایی دونمنمی... خیلی ولنتیانمون روز اولین خواستممی. متوسطه این هنوزم ولی آره؛-

 .کنیممی ما که کننمی رو کارایی همون کن نگاه جاناین که آدمایی به درسته؟

 .نیست بدی چیز کهاین-

 :زد فریاد سالن توی گفتگو هاده از بیش بین از زن یه

 !مددوکس؟-

 :گفت تراویس

 .عزیزم بیا-

 :گفت و داشتنگه سمتم به رو دستش و شد بلند بارش چهارپایه از و
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 .بریم بیا-

 :گفتم

 ...ولی-

 :دادم ادامه و کردم اشاره زن به

  .زد صدا رو اسممون االن اون-

  :شد ظاهر هاشگونه چال و زد لبخند تراویس

 .کبوتر بریم بیا-

 ارب یه فقط. بیرون رفتم دنبالش و گرفتم رو دستش و پریدم پایین چهارپایه از ایدیگه حرف هیچ بی

 به داشت و چرخید و چرخید. داد ادامه بعد و بگیره شام هاماشین مخصوص غذافروشی یه از تا ایستاد

 .رفتمی کالج طرف

 درسته؟ بری،نمی دانشجویی خوابگاه مهمونی به رو من که تو-

 .گرفت خودش به ایمنزجرکننده حالت تراویس صورت

 رهقرا که محلی مورد در فکرایی یه رفتیم،می داشتیم که جایی به بود مونده بلوک چند هنوز وقتی تا

 دقیقا کرد، پارک (Bartlen Hall) بارتلن سالن جلوی رو ماشینمون تراویس وقتی اما داشتم؛ بریم

 .کنه کارچی خوادمی که فهمیدم

 درسته؟ کنیمی شوخی داری-
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 :گفت راننده طرف در بازکردن حال در

 .نچ-

 رفتیم سروصدابی و سرعتبه و گرفت رو دستم تراویس. کرد باز رو من طرف در اومد و چرخید بعد و

 .ساختمون پشت

 :گفتم

 !نه-

 .زدم زل زیرزمین باز یپنجره به و

 .پایین پرید بکنم ایدیگه شکایت بتونم من کهاین از قبل و پنجره داخل بود رفته واقعا تراویس

 .کبوتر بیا-

 :شدم عنقبد بالفاصله همین برای و بشم مرطوب و سرد نداشتم قصد. بود زمین روی برف هنوز

 !وجههیچ به-

 :شد پرتاپ بیرون به زیرزمین تاریکی از کنهمی رد رو خودش در زیر از که ایگربه مثل تراویس دست

 .قدیمه هایزمان مثل-

  !ابداً تراویس، هست نه فقط جوابت نه،-

 .تنهاییم کامال پایین این-
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 .وحشتناکه یایده یه این-

 !کنیمی خراب رو من یبرنامه داری-

 !کنممی خرابش دارم من که میگی داری وقتاون ندارم؛ پیراهنم حتی من! ایدیوونه تو-

 .زوده کمی فعال کاراین برای-

. مایستاد سینهبه دست جورهمین حرص از. بشنوم نخنده کردمی سعی که رو صداش تونستممی تقریبا

 :رسید گوشمبه پنجره از ناامید و آهسته تراویس صدای طوالنی مکث یه از بعد

 .کنممی خواهش-

 :گفتم و رفتم ایغرهچشم

 .باشه-

 بارتلن زیرزمین داخل. بودم تراویس آغوش توی من بعدش و سقوط یه و ممتد جیغ یه عقب به قدم دو

 .دیدیم رو هم جااون باراولین برای ما که ساختمونی

. رفتم رو راهرو تعداد یه دنبالش به من و کرد استفاده تلفنش از راهمون کردنروشن برای تراویس

 هک خوابگاه کشعربده و مست پسرهای حضور بدون. شد باز آشنا و بزرگ اتاق به تاالرها از یکی باالخره

 .رسیدمی نظربه عرق بوی بدون و تربزرگ جااون. بودن هم یشونهبهشونه
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 حضم به که رو ایانرژی و بشنوم زد می فریاد دستی بلندگوی توی که رو آدام صدای تونستممی تقریبا

 آورم یاد به شد پاشیده پشمیم ژاکت روی که رو خونی. کنم احساس شدمی منفجر اتاق به تراویس ورود

 .افتاد سیاه یچکمه جفت یه به و شد رد کشمیر ژاکت روی از که هامچشم و

 که رو کسی هر و کنهمی پاک صورتم از رو خون داره که اشخاطره. کشید اتاق وسط به رو من تراویس

 .میشه مرور ذهنم توی میده هل میاد نزدیکم

 :گفت تراویس

 کبوتر؟-

 .گفت رو کلمه این خاطراتم توی که طوریهمون تقریبا

  .شد شروع چیزهمه که جاییه همون جااین-

 :داد ادامه

  !کردی زیرورو رو من کوفتی جهان کل تو و دیدم رو تو باراولین برای من کهجایی-

 :گرفت طرفم به کوچیک یجعبه یه بعد و بوسید رو امگونه و پایین شد خم

 .بودم کرده اندازپس براش گرچه. نیست زیادی چیز-

 .بود زیبا ایمهره دستبند یه اون. کرد پر رو صورتم یهمه وسیع و مضحک نیشخند یه و کردم بازش

 :گفت اون

 !ماست یقصه این-
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 .کردم نگاه تراویس به. روش شبدر یه با سبز یمهره یه و تاس جفت یه ژاکت، یه

 :گفت اون

 .بندیمونهشرط معنی به اون-

 :کرد اشاره تاس به و

  .رقصیدیمه که باریاولین یکی این و-

 .کرد اشاره قرمز یمهره یه به و

 .قلب یه بعدی و بود سیکلت موتور یه بعدی یمهره

 عاشقتم؟ گفتم بهت که باریاولین برای-

 .آره-

 .کردم اشاره یکی این به خودم که شد خوشحال ظاهرا و

 یکی؟ این و-

 :کردم اشاره ورق دسته یه به و گفتم

 بابات؟ یخونه پوکر شب-

 .بود زشت سیاهِ یمهره یه بعدی. خندیدم من و بود بوقلمون یه بعدی. خندید دوباره تراویس

 .من عمر دوران ترینتاریک بودیم؛ جدا هم از که مدتی اون برای-
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 از قسمت یه اون ولی کنم؛ فکر سوزیآتیش به نداشتم دوست. بود درخشان قرمز یمهره یه بعدی

 و کردم باال رو سرم. بود حلقه یه بعدی یمهره. بود خودمون از قسمت یه هم همین برای و بود ما داستان

 :کردم نگاه بهش

 !انگیزهشگفت و زیبا خیلی این-

 .کبوتر ماست داستان شروع فقط هااین. هست هم بیشتری هایاتاق-

 ور شگوشی با لحظه یه برای بعدش و ببندم رو قالبش که کرد کمک تراویس. بستم مچم دور رو دستبند

 گذاشت هاششونه روی رو هامدست. گذاشت بود ترطرفاون کمی که کوچیک میز یه روی رو اون و رفت

 .بودیم رقصیده باهاش قبلم سال تولد مهمونی که بود آهنگی همون. شد شروع موزیک بعد و

 :گفتم

 !کردمنمی رو فکرش واقعا-

 رو؟ چی فکر-

 .باشی رمانتیک قدراین تو که-

 !کردینمی فکر آره-

 یوقت. ببوسمش تونممی شد تموم آهنگ وقتی باراین که بودم خوشحال. گذاشتم اششونه روی رو سرم

 :دستش دادم ساده قرمز یکیسه یه بعد و دادم انجام داشتم رو آرزوش که کاری شد، تموم آهنگ که

 .کرد جبران میشه سخت خیلی رو دستبند. دادممی بهت رو این اول باید-
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 .دادی بهم خواستممی که رو چیزی هر قبال تو کبوتر، چیه این که نیست مهم-

 

  نیم و یک جلد پایان
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 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ معرفی رمان های در حال

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 
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http://www.forum.negahdl.com/
https://t.me/negahdl

