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 » فصل دوم «

 » پیرل «

 استراحتگاه خیلی زیبا بود. لیوانهامون همیشه پر بود. میشد ماسه رو 

 زیر پاهامون احساس کنیم. غروب زیباتر از طلوع آفتاب بود. هر کسی 

 .میتونست برای هر چیزی درخواست کنه

مردهمون رو از این فرصت خوبی برای جیکوب و من بود که رابطه   

 سر بگیرم. وقتی اولین بار با هم بودیم، دیوانهوار عاشق هم بودیم. ما

 یکی از اون زوجهایی بودیم که نمیتونستن هم رو از دست بدن. اما با 

 گذشت زمان، این رابطه عاشقانه جون خودش رو از دست داد و ما

بارهمخونه شدیم. رابطه جنسیمون متوسط بود البته اگه بود. چند   

 جیکوب رو در حمام در حال جق زدن گرفتم. وانمود کردم که کمی

 .رنجیده خاطر شدم

 .اما شاید این تعطیالت همه چیز رو عوض کنه 

 نمیشد رابطه جنسی رو هرگز در کتابها خوند. وقتی که مرد واقع ا 

 بدونه که چیکار کنه و چطور یه زن رو ارضا کنه. اما اگه کلیتوریسم 

ماساژ میدادم که معموال این کار رو میکردم. اینرو در طول سکس   

 یعنی کارش رو بلد نبود. من نمیخواستم شکایت کنم چون نمیتونست 

 .کاری بکنه که من بیام. حداقل من داشتم سکس میکردم

 بیشتر اوقات توی استراحتگاه میموندیم. این همه چیزی بود که ما نیاز 
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شامل میشد. مقدار زیادی مشروب و داشتیم؛ به این دلیل که همه جا   

 .غذا و البته آفتاب نامحدود داشتیم

 ".من برای محل نزدیک اسکله جا رزرو کردم شنیدم خوبه "

 :پرسیدم

 "بیرون اینجا؟ "

 "اره "

 دکمههای باالی پیراهنش رو بست گرچه هشتاد درجهی بیرون، 

 .مرطوب بود 

در کشتیرانیه که نظرهای زیادی داره... این کشتی در نزدیکی بن "  

 ".کشتیهای تفریحی دارن. تا به حال کسی رو ندیدم. باید خنک باشه

 من همیشه چیزهای بدی درباره ناحیه لنگرگاه شنیدم. جاییه که

 .توریستها کشتیهاشون رو ترک میکنن و به دریا سفر میکنن

 هم چنین جاییه که گداها و دزدها از افراد ناآگاه استفاده میکنن تا

ن رو اهدا کنن و یا کیف پولش رو بدزدن. اساسا ، این یک تله پولشو  

 .توریستی بود

 ".من هیجان زدهام "

 قبل از اینکه خودش رو توی آینه نگاه کنه بهم لبخند زد. از زمانی که 

 مشتاقانه منتظر اون بود، تصمیم گرفتم شکایتم رو فرو بدم. ما با هم 

گذرنامه و گواهینامه متحد میشیم و همه چیز خوب میشه. من   
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 .رانندگی رو توی هتل میذارم تا هیچکس نتونه اون چیزها رو بدزده

 اگر کسی واقع ا پول نقد منو میخواست، بعدش هر چی... این فقط پول 

 .بود

 "منم  "

******************************* 

 جیکوب نمیخواست پولش رو روی یک تاکسی خرج کنه، بنابراین به 

پیاده راه افتادیم. فکر کردم ایده احمقانهایه ولی اصرار طرف رستوران   

 کرد که خوبه من همیشه میتونستم چند کالری اضافی رو بسوزونم، اما 

 .ترجیح میدم چند دالر بیشتر برای آسایش صرف کنم

 دست در دست، بدون هیچ مشکلی به رستوران رسیدیم و غذای خوبی 

بتونیم کشتیها رو توی بندر ببینیمخوردیم. میزی کنار پنجره داشتیم تا  . 

 .درختهای نخل توی باد تاب میخوردن و آب از نور ماه میدرخشید

 رستوران تخصصی غذاهای دریایی بود؛ که یکی از چیزهای مورد 

 عالقه من برای خوردن بود. من ماهی گالیت و یک لیوان شراب به 

 توصیه گارسون سفارش دادم. جیکوب یک بشقاب غذای دریایی

 سفارش داد و البته غذای کاالماری غذای مورد عالقهاش بود. هر 

 .رستورانی بود، همیشه اون رو سفارش میداد

 شمعی در وسط میز سوسو میزد و رستوران رو با نور ضعیف به 

 یک هاله شاعرانه تبدیل کرده بود. زوجهای دیگه محصور ما بودن 
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 نجا را کلیک کنیدنلود فایل کامل این رمان ایجهت دا

https://romankhon.ir/
https://filestar.ir/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%a9%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%84%d8%a7%d9%82/

