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 .نمیتونستم هیچ جای دیگهای پیدا کنم 

ت محافظ .«  « 

 درتموم این مدت توسط مردم احاطه شده و در سایه یکی از

 بزرگترین طراحهای نسل ماست. مردی که میلیاردها دالر ارزش

 داشت، و قدرت زیادی داشت. اون اهمیتی به محافظت از من نمیداد؛ 

 ولی مطمئن ا به برندش اهمیت میداد. شاید این یه نعمت برای تغییر 

 .قیافه بود

واهم بود من اونجا خ – . 

 » فصل سوم «

 » سفایر «

 اونها شمارهای رو روی سینه بند سیاه کوچیک چسبوندن. لباسی که 

 اونا آماده کرده بودن؛ انقدر محکم بود که فقط میتونستم نصفه ونیمه 

 نفس بکشم. حتی اگرچه مدلها شورت نپوشیده بودن، من مجبور بودم 

طوری که تمام جزئیات بدنیکی از لباسهای الین خودم رو بپوشم؛ به   

 .من واضح دیده میشد

 تانگ مشکیم با تور تاپم ست شده بود و یه گل صورتی کوچیک زیر

 شکاف سینهام وجود داشت. من هرگز لباس خواب نپوشیده بودم. این 

 اولین باری بود که میخواستم به نمایش بزارمش. و من مجبور بودم 

 .این رو تو یه اتاق پر از غریبه بپوشم
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 زنی که آرایش من و موهام رو انجام داد، من رو به زنی تبدیل کرد که

 حتی خودم هم نمیشناختم. آرایش بدنیم کامال روی بدنم نشسته بود، 

 حتی کوچیکترین آسیبها هم مشخص نبود. موهای من سه برابر 

 پرپشتتر از همیشه شده بود. انقدر ریمل زدم که پلکهام سنگین شده 

 .بودن 

د که این کار رو میکردم؛ ولی چاره دیگهای داشتم؟ باورم نمیش  

 هرکسی میتونه من رو بهخاطر اینکه از بدنم پول در میارم قضاوت

 کنه؛ ولی از اونجایی که از دست یه روانی فرار میکردم، انتخاب 

 .زیادی نداشتم

 من نمیتونستم ایتالیایی حرف بزنم، پس پیدا کردن کار مشکل بود. من

داشتم که نیاز به صحبت کردن نداشتهباشم. و  به چیزی احتیاج  

 .مدلسازی نیازی به صحبت کردن نداشت

 هر نهتا دختر دیگه برای اینکار عالی بودن؛ بلند قد، زیبا و همچنین 

 الغر. تو فکر این بودم که اونها تا حاال غذا خوردن و این همه عالی 

اونها هستن؟ بعضی از دخترها باهم دوست شدن. هیچ کدوم از   

 نتونستن از شور و هیجانشون برای انتخاب شدن در ده نفر برتر

 .خودداری کنن

 مطمئن نبودم که اونها دنبال چند مدل هستن؛ ولی من فرض میکنم که 

 احتماال فقط نیمی از ما انتخاب میشن. شک داشتم که بتونم به مرحله 
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 .بعدی برسم

 . ...ولی من دوباره، نمیدونستم از کجا شروع کنم 

 .صف بکشید –

 .یه زن میانسال با لیوانی که تو دستش داشت، به صحنه اشاره کرد

 ما داخل یکی از استدیوهای بارستی بودیم که تموم سالن پر از 

 صندلیهای ردیفشده بود. بالکنها با طرحهای زیبای ایتالیایی تزیین 

 شده بودن، و نقاشیهای بسیار عظیمی روی سقف نقاشی شده بود 

ها شروع به راه رفتن کردن. شماره یک به راه افتاد. از چپ به دختر  

 راست، ما یه خط تشکیل دادیم. من آخرین نفر توی صف بودم. و فکر 

 کردم، آیا قرار گرفتنم تو الین با شانسم ارتباطی داره؟ یا نه؟ 

 .شاید بهترین مدلها از اینجا شروع کردن 

راهروها ایستاده بود و مردی که من رو انتخاب کردهبود؛ تو یکی از   

بودن  نشسته ٭دو مرد دیگه با کلیپبرد . 

 مرد تلفن رو به گوشش چسبوند به چیزی گوش داد و بعد اون رو تو 

 .جیبش گذاشت 

 .کانوی بارستی داره میاد –

 .با دو مرد دیگه نشست توی راهرو، روی صندلی باز نشست

مردم حتی نفس همه چیز خاموش شد و سکوت همه جا رو فراگرفت.   

 .هم نمیکشیدن 
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 ★ .کلیپبرد: تختهرسمگیرهدار

به  رو هاشون  شونه و  ؛٭دخترها، شکم نامرئی خودشون رو میمکیدن   

 عقب سنجاق کردهبودن. آماده برای تحتتأثیر قرار دادن مردی که 

 .محال بود، تحتتأثیر قرار بگیره

ولی  حالت چهرهام رو صاف کردم وتا حدامکان از اونها تقلید کردم؛  

 این باعث نشد احساس حماقت نکنم. نمیدونستم چقدر سکسی هستم؛ 

 ولی این دخترها استاد بودن میدونستن مردی مثل کانویبارستی دقیق ا 

 میخواد چی ببینه. در صورتی که من وقتی این اتفاق افتاد کامال

 .بیاطالع بودم 

دیگهایولی اگه اون من رو انتخاب نمیکرد، من از اون برای کار   

 .میپرسیدم. تا زمانی که درآمد داشته باشم از اینجا بیرون نمیرم

 ایتالیا جای پر خرج و گرونی بود، و من نمیتونستم همیشه به آدمهای 

 خوب تکیه کنم، که غذای رایگان بهم میدادن. من مجبور بودم سخت 

 .تالش کنم. حتی دستشویی تمیز میکردم اگه مجبور میشدم

مه داشت. هرکسی از بلند نفس کشیدن میترسید، سکوت همچنان ادا  

 . ...مثل این میمونه؛ که انگار انتظار رو تموم میکنه 

 من تو عمرم همچین اتاقی رو ندیدهبودم که این همه آدم رو عصبی

 بکنه. حتی زمانی که رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا تو تلویزیون

طور بهنظر میرسید ظاهر میشد، مردم تا این حد جدی نمیگرفتن. این  
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 .که منتظر امپراطور هستم

 . ...یه حکمران 

 در عین حال درها به داخل باز شدن و در ورودی رو باز کردن. نور

 .خورشید به اتاق وارد شد و سایهی نیم رخ مردی ظاهر شد

 توی کتوشلوار مشکی با کراوات سلطنتی آبی رنگ، با شانه های 

شد. حضور اون هر اینچ از اتاق عریض و نیروی بی پایان وارد تاالر  

 رو آلوده کردهبود، و هوا رو با قدرت بسیار پر کرده بود. با هر نفسی 

 .که میکشیدم، احساسش میکردم

 زن جوونی پشت سرش بود. تختهشاسیش رو در دست داشت و 

 خودکارش رو تو دستش گرفتهبود. اون بهطور مداوم چند قدم عقبتر 

ندازه مدلهای روی صحنه آمادهبوداز اون باقیموند. بدنش به ا  . 

 به محض اون که از آفتاب دور شد، چهرهاش باالخره نمایان 

 شد.چونهاش با یه خط قابل مالحظه از خراش بود؛ ولی ماهرانه و به 

 دقت آراسته شدهبود. دستاش توی جیبش بودن و ساعت درخشانش نور

روی صحنه چراغ صحنه رو منعکس میکرد. اون بیشتر از همهی ما   

 .باقی موند 

 . ...همه چشمها روی اون بود

 اون این رو میدونست، و بعید بهنظر میرسید که تحت تأثیر این مسئله 

 قرار گرفتهباشه 
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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
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