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 :با ناباوری پرسیدم

 ازت سوال نپرسم؟  –

 :ادامه دادم

 .تو االن بهم توهین کردی  –

 .من ازت انتقاد کردم –

 .دوباره جلوی من ایستاد

 .و اگه میخوای مدل برند بارستی باشی؛ باید به این عادت کنی –

 این به این معنیه که تو، من رو انتخاب کردی؟  –

 به نظرت درغیر اینصورت من اینجا میبودم؟  –

 به طرف من اومد و دستهاش رو دور سینه من گذاشت، درست زیر 

 سینههام. یه ثانیه طول کشید تا بفهمم اون داره به من دست میزنه، 

خیره شد چون خیلی سریع اتفاق افتاد. تنها کسی بود که به برهنگی من  

 .و لمسم کرد، انگار هر کاری که میخواست رو میتونست انجام بده 

 اوه، اشکالی نداره؟  –

 . ...زدم روی دستش

 صورتش فقط چند اینچ با صورتم فاصله داشت، و با نگاه سردی که 

 .مثل قطب بود به من خیره شد

 همیشه برای همچین کاری مصاحبه میکنی؟  –

مدلها حمله میکنی؟ همیشه برای تجاوز کردن به –  
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 دستهاش رو پایین آورد و عقب رفت. چشمهاش حتی بیشتر از

 .دستهاش من رو لمس میکرد

 .من باید بدنت رو درک کنم، باید احساس بکنم تا حد و اندازه بگیرم  –

 .اگه تو نمیتونی لمس بشی، پس این کار عملی نیست

 .میتونی اول ازم بپرسی –

 .من اجازه نمیگیرم  –

لقی گفتبا بدخ : 

 هر مدلی که لباس زنونهام رو میپوشه، مال منه. هر کاری دلم  –

 بخواد میتونم بکنم. حاال اگه میخوای برای من کار کنی، بهتر نظرت 

 .رو عوض کنی

 داری ازم میخوای رفتارم رو عوض کنم؛ ولی در حقیقت داری بهم  –

 .میگی که شخصیتم رو عوض کنم 

 .پس کنترلش کن  –

 .دستهاش رو توی جیبش گذاشت و به طرف پلهها رفت

 ما کارهای زیادی برای انجام دادن داریم، فردا ساعت شش صبح تو –

 .اتاق پرو لباس من باش. و قبول کن که قراره لمست کنم

 .از پلهها پایین رفت تا به انتهای راهرو رسید 

 :با ناباوری پرسیدم

 ساعت شش صبح؟  –
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دار نبودممعموال تا ساعت هشت بی . 

 ·– .آره

 :دکمه سر دستش رو تنظیم کرد و به ساعتش نگاه کرد؛ وگفت

 .من روزم رو ساعت چهار شروع می کنم  –

 !یا عیسی مسیح

 اگه من میلیاردر بودم، به خودم اجازه خواب تو هر ساعت از روز رو 

 .میدادم

 (میدونم این یه درخواست عجیبه؛ ولی من باید پنهانی کار کنم –

 .شناخته نشه). اگه این اتفاق نیوفته، پس من نمیتونم اینکار رو بکنم 

 .یه بار دیگه آستینهاش رو چک کرد و دوباره به من نگاه کرد

 چشمهای سبز روشنش مثل چاقو به من چسبیده بودن. با سردی 

به هر گوشه اتاق رسید. اون میتونه هر  آشکاری به من نگاه کرد، یخ  

 .لحظه من رو با یه زن خوشگل دیگه جایگزین کنه

 مردم هیچ درخواستی مثل مال من نداشتن، مگه اینکه بخوان چیزی 

 غیرقانونی رو پنهان کنن. قطع ا همینطوره و شاید نمیخواست به یه 

 .فراری کمکی کنه

ین معنیه که تو هم باید من شرایط تو رو درک میکنم؛ ولی این به ا –  

 .من رو قبول کنی 

 » فصل چهارم «
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 » کانوی «

 من از طبقه باالی ساختمان استدیو استفاده کردم. من منظرهای از 

 کلیسای جامع تاریخی و سرمایه مد دنیا رو داشتم. شهر درست زیر پام

 .بود و من از این خوشم میومد، مثل یه مجسمه قدرتمند

 تماشای طلوع خورشید از پنجره، یکی از مهمترین تجربههای زندگی 

 من بود. این باعث شد، من از اونچه که داشتم قدردانی کنم. قدردانی 

 میکنم که چقدر این سیاره زیبا رو فتح کردم. ضربهای به در دفتر 

 .خورد

 .بیا تو –

روی میز انداختم. به طرحی که تو هفته گذشته مشغول کتاب رو   

 کشیدنش بودم، نگاه کردم. یه لباس خاکستری با الماسهای واقعی که 

 برای یه ملکه ساخته شده بود، که توسط یه پادشاه فتح بشه. تنها

 ثروتمندترین زن این لباس زنونه رو می تونست بخره، یا مردی که 

 .میخواست اون رو بکنه

ق بودم که پارچه رو با نوک انگشتهام حس کنم، تا مواد رومن مشتا  

 با الماسهای واقعی تأمین کنم. وقتی هفته آینده ازش رونمایی کنم، یه 

 شاهکار خواهد بود. حاال فقط به یه زنه مناسب احتیاج دارم که این رو 

 .به نمایش بذاره 

 لیسی با دو فنجون قهوه داخل شد
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ایل کامل ــــــــــو دانلود ف "  الهه ای در لباس زیر رمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 یدـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــ فا آنرا خریـــــــــــ این رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 ینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان ا

 

https://romanplus.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%a7%d9%84%d9%87%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b2%db%8c%d8%b1/
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%a7%d9%84%d9%87%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b2%db%8c%d8%b1/

