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 روز جلد اول  365رمان 

 فصل اول 

 مو“ ی”ماس 

 داره؟  یچه معن نیا یدون یم مو،یماس- 

شدم و بعد برگشتم و به   رهیاز ابر خ یبه طرف پنجره چرخوندم، به آسمون خال سرمو 

 معامله نگاه کردم:   گهیطرف د

چه خانواده ماننته   ارم،یکه شده باشه اون شرکت رو بدست م یمتیمن به هر ق- 

 . ادیچه ن اد،یخوششون ب

بود   ی.جلسه خوب ستادن ی هاشون بلند شدن و پشت سر من ا یصندل  یعجله از رو با 

 طول   یادیاما قطعا ز

که به طرف در   یاتاق بودن دست دادم و در حال  یکه تو ییبود. با مردها دهیکش

 گفتم:   رفتمیم

 به نفع همه ست.   ینطوریا ند،یبب- 

 اشاره م رو باال اوردم و ادامه دادم:   انگشت 

 .  نیکن یبعدا بخاطرش ازم تشکر م- 
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  نیعقب ماش یرو باز کردم، به صندل اهمیس راهنیپ یاز دکمه ها گهید یکی***  

  شدن یم نیماش یکولر وارد فضا یها چه یکه از در یتازه و خنک یدادم و از هوا هیتک

 .  بردمیذت مل

 برو خونه   -

و بعد   ختمیر رون یغرغر کنان ب شدی که از دهنم خارج م یرو همراه با نفس کلمات 

  یها امیپ شترشون یکردم. ب نییهام رو باال و پا امیرو بدست گرفتم و صفحه پ میگوش

  یمن حساب"از آنا توجهم رو جلب کرد  یامیاونها پ  نیمربوط به کار بودن اما ب

از دهنم خارج   یشلوارم تکون خورد آه  یتو تمآل "دارم هیبه مجازات و تنب ازیسم،نیخ

دوست دخترم حس   نه،یآره، هم شهیداره سفت و سخت م کردمیشد، حس م

که جلسه   دونستهی. حتما مم ییچه حال و هوا یتو  دهیو فهم کنهیخوب کار م شمشیش

به آرامش رسوندن من   یکه برا دونهیخوب م یلیو خ رهینم  شیخوب و راحت پ یلیخ

  8آماده باش  "ساعت   یبرا". کنه کاریچ دیبا

جهان   نیلم دادم و از پنجره ماش یصندل یرو نوشتم و بعد رو نیدر جوابش ا عیسر

. چشمامو بستم و  شنیم دیچشمم ناپد یکه چطور از جلو کردمیاطرافم رو تماشا م

  یبه سخت هیذهنم نقش بست و آلتم رو در عرض چند ثان یوباره فکر اون دختر تو د

پنج   گذره؛یسال م  ی.از اون حادثه لعنتشمی م وونهی نکنم د داشیاگه پ  ا،یفوالد کرد. خدا

من مردم و دوباره زنده شدم و  "معجزه شده "دکتر گفت 5که  یاز زمان  یسال طوالن

بودمش.     دهیند یواقع یزندگ یتو چوقت یکه ه دمیرو د یزن یایرو یهوشیب یتو
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و لطافت   یموهاش، نرم حهی. رادمیخودم د االتیکما بودم اونو در خ یتو یوقت

زمان که با   . هرارمیب ادینوازش شدنم توسط دستاش رو هم به  تونمیم یحت  ستش،پو

 در حال تصور کردن اونم و انگار که دارم با  کنمیم یعشقباز یا گهیهر زن د ایآنا و 

. اون درمان من بود، عامل "من  یبانو". اسمشو گذاشتم کنمیم یعشقباز اون 

 یو رستگار ییمنو نجات بده و به رها تونه یکه م هیو جنون منه و احتماال کس یوونگید

  هی و بق ویمار کو،ینیشدم، دوم ادهی.کتم رو برداشتم و پستادیاز حرکت ا نیبرسونه. ماش

آسفالت شده باند فرودگاه برام   ریمس یقبل رو ازکه با خودمون آورده بودم  یافراد

 ادهیکارا ز یکه دارم تو  ادیبه نظر ب دیبودن. شا  ستادهیبودن و منتظرم ا دهیصف کش

هام دست و پاشونو   بیقدرت الزمه تا رق دن یکش شیوقتا به نما یاما بعض کنمیم یرو

که مهماندار   یدادم و در حال یطرفن.  به خلبان پرواز سالم یجمع کنن و بدونن با ک

رها  مینرم جت شخص یصندل یخودمو رو دادیرو به دستم م یخیپر از  یسک یو وان یل

 ! ادیخوشم م یکه از چ دونهیبه اون دختر انداختم؛ م یکردم. نگاه کوتاه

گونه هاش گل انداخت و با عشوه و به   یپروا بهش زل زدم و اون کم  یو ب میمستق

حاال که دلش "برام لبخند زد؛ مشخص بود که قصد الس زدن داره.   یطرز جذاب

جمله از ذهنم گذشت و با وقار و صالبت خاص خودم از جا  نیا  "چرا که نه؟ خوادیم

رو گرفتم و   کردیبهم نگاه م  یمتعجب افهیختر مهماندار که حاال با قبلند شدم. دست د

 .  دمیجت کش یاونو همراه خودم به طرف قسمت خصوص

 پرواز رو شروع کن -
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همه   دیبسته از د یرو بستم و با اون دختر پشت درها نیسر خلبان داد زدم. در کاب

  واریبه سمت د یجتم گردنش رو گرفتم و به آروم یاتاقک خصوص ی. تومیخارج شد

. لب  دهیترس یکه کم نمیبب  تونستمیبه چشماش نگاه کردم، م  مایهلش دادم. مستق

  یصدا دم،یدندونام کش نیرو ب نشییلب پا واشی یلیلب هاش بردم و خ کیهامو نزد

 یتو قایدستاش آزادنه کنار بدنش افتادن و نگاهش دق د،یچیگوشم پ یناله ش تو

حاال حرکت کردن براش سخت شده بود   دم،یچشمام ثابت شد. موهاشو به چنگ کش

داد   هیتک واریاز جاش تکون بخوره.چشم هاشو بست، سرشو به د یذره ا تونستیو نم

 یژگیو بود، تمام یدوست داشتن  یلیاز دهنش خارج شد. اون خ  یسکس هو دوباره نال

 ریز ان یکه م ییکه من بهشون عالقه داشتم رو داشت. تمام دخترا یزنونه ا یها

 و جذاب.  بایباشن، ز ینجور یهم دیدست من با

 زانون بزن -

  یهلش دادم. بدون لحظه ا  نییبه پا یبهش گفتم و کم  نویا یلحن نسبتا خشن  با 

که   یهمون مدل قایبود دق  عیبرده مط هیکرد. اون  یرویاز دستورم پ دیشک و ترد

لب   عیو سر عانهی ش بودم. انگشت شستم رو دور لبش چرخوندم و اون مط فتهیش

که  دونهیم قایاما اون دق مشبود ده یند  چوقتیهاشو از هم فاصله داد. من قبال ه 

رو جلب کنه. سرشو به   تمیاز خودشون نشون بده تا رضا یچه رفتار دیدربرابر من با

اون دستاشو باال اورد و شروع کرد به باز کرد دکمه شلوارم. دختر  چسبوندم و  وارید
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مدت به من  نیدرشتش تمام ا یمهاندار آب دهنش رو با سروصدا قورت داد و چشما

 .  ودن ب رهیخ

 ببندشون   - 

  یتا وقت-.  دمیکشیآرامش بهش گفتم و انگشتامو نوازش گونه اطراف چشم هاش م با 

 بایتقر دم،یکش رون یشلوارم ب یآلتم رو از تو یکنیبهت اجازه ندادم چشماتو باز نم

و   اقیدخترک فشار دادم و دختر هم با اشت یسفت و دردناک شده بود.اونو رو لب ها

 زدم و گفتم:  یزخند پوذهنم بهش   یناز دهنش رو باز کرد. تو

 ! کشهیانتظارت رو م  یکه چ یدونینم- 

آلتم رو بافشار و محکم تا ته حلقش فرو کردم، در همون حال سرش رو نگه داشته  و

  یاز فشارم تو یاما ذره ا  شهیبودم تا نتونه تکون بخوره. حس کردم داره خفه م

 ردم.  دهنش جلو ب یخودم رو تو یشتری با قدرت ب یدهنش کم نکرد و حت

و  کننیکه با وحشت چشماشون رو باز م یوقت م،یحس  نیخودشه، عاشق هم آره

  یضربه ا دم،یعقب کش یکارم خفه شون کنم. به آروم نیکه نکنه واقعا با ا دن یترس

که  دمیگذار باشم د ریکه روش تاث یمحکم فقط در حد یل یبه گونه ش زدم، البته نه خ

لب هاش   یکه توسط آلتم رو زاقشب یسیزد تا خ سیراحت شد و لباش رو ل الشیخ

 :  دمیازش پرس د،یلرزیم جان ی بدنش از ه رهیپخش شده بود رو بگ

 ادامه بدم؟   تونمیم- 
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  ی. با چشمایلبخند خشک و خال کی از  غیدر یچهره م نبود، حت یتو یحس چیه 

 شده بود   رهیدرشتش بهم خ

 کرد.  نییبه نشونه موافقت سرش رو باال و پا  هیبعد از چند ثان و

 ممنونم  -

 زمزمه کردم و با دوتا دستام گونه هاش رو نوازش کردم.  واشی یلیخ 

آروم تر وارد دهنش کرد تا به  یبار کم ن یداد و آلتم رو ا هیتک واریدختر رو به د دوباره 

باسنم رو با شدت  "نهیآره، هم"ته حلقش برسه، لب هاش دورم سفت و محکم شدن 

  کردمی. حس مدمیکوبیعقب و جلو کردم و عضوم رو با فشار به ته حلقش م یشتر یب

محکم تر  نیهم یداشت پسم بزنه برا یسع ظهبعد چند لح  اره،یکه داره نفس کم م

و  کردیرون پام فرو م یناخنش رو تو  دمش،یسرش رو گرفتم و به سمت خودم کش

 بهشون منو از خودش  دن یداشت با چنگ کش یسع

عاشق   کنن،یکه تقال م یعاشق وقت  نم،یکنه تا راه تنفسش باز بشه. عاشق هم دور

دست   رمیفقط زقرار دارن و توان مقابله با قدرت منو ندارن،  یچارگیکه در اوج ب یوقت

من پشت چشمام نقش بست، جلوم   یبانو  ری. چشمامو بستم و دوباره تصوزننیو پا م

ش رو به من دوخته بود، داشت با نگاهش مغز   بندهیفر اهیس یزانو زده بود و چشما

از قدرتم در برابرش استفاده   ینطوریکه ا  ادیمن خوشش م ی. بانو کردیمنو سوراخ م

از   شتریب  تونمینم گهی. دمیدیچشماش شهوت رو م یتو دم،یکش شتریکنم. موهاشو ب

  حرکتو بعد از  دمیخودمو داخل دهنش کوب گهیتحمل کنم، با دوتا حرکت محکم د نیا
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  یاز قبل باعث خفگ شتریرنگ با فشار از سر آلتم خارج شد و ب دیسف عیما ستادم،یا

  یبود نگاه  ختهیر که کامال بهم ششیشد. چشمامو باز کردم و به آرا چارهیدختر ب

به دختر بدم. آلتم رو کامال از   یشتری ب یتا فضا دمیتنم رو عقب کش یانداختم. کم

   رون یدهنش ب

 .  دیپاشنه بلندش چک یکفش ها یرنگ رو دیسف عیو چند قطره از ما دمیکش

 بزن   سشیل- 

 مهماندار خشکش زد.   دختر 

 کن.   زشیبرام تم- 

جا به جا  یدادم و به طرفش چشم غره رفتم. کم کهیرو به روم ت واریدستامو به د دوتا 

گرفت. با  کشیکوچ یدستا یو بعد عضو مردونه م رو تو دیشد و خودش رو باالتر کش

که   دمیدیعضوم، م یمونده رو یباق یاسپرم ها دن یسیمهارت تمام شروع کرد به ل

 نگه داره.  یتا منو از خودش راض کنهیچقدر سخت تالش م

 و دکمه شلوارم رو بستم   دمیکارش تموم شد عقب کش یوقت

 ممنونم  -

زانو هاش بلند شه،   یگفتم و دستم رو به سمتش دراز کردم تا کمک کنم از رو نویا 

  ستادیکنارم ا دن یلرزیم یکه هنوز کم ییاون با پاها

 اونجاست    یبهداشت سیسرو- 
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  نیخب به هرحال اون خودش مثل کف دست ا اشاره کردم اما یدستام به نقطه ا  با 

 راه افتاد.   یبهداشت سیبرام تکون داد و به طرف در سرو یرو بلده. سر مایهواپ

که   رمینظ یب  یسکیجرعه از و هینشستم. میصندل  یهمراهام و رو هیبق  شیپ برگشتم

که تا االن  یروزنامه ا  وی. ماردمیش رو از دست داده بود نوش هیاول  یاز سرد یحاال کم

باند رو به عهده   استیکه پدرت ر یزمان -به دست داشت رو کنار گذاشت و گفت: 

قطعا تفنگ هامون رو به سمت اونا نشونه   کشدیداشت اگر باهامون مخالفت م

دستم   یتو  وان یو چشم چرخوندم. ل دمیکش یآه میکشتیو همه شون رو م میگرفتیم

زمان پدرم ما -و جواب دادم  دمیانتر رو به روم کوبک یمحکم رو یرو از قصد و کم

اروپا نبودن   یشرکت صادرات تو نی و اونا هم بزرگتر میکردیالکل و مواد معامله نم

به مشاورم  ینگاه میو بعد ن  نمیتا راحت تر بش دمیعقب تر کش یرو صندل موخود

 بوده که  یمیتصم نیمنم و ا یچلیخانواده تور سیانداختم و گفتم: االن رئ

هم خودم   یجوانب گرفته. از همون زمان بچگ یتمام دن یفکر و سنج یبعد از کل پدرم

وارد   دیکه قدرت به دست من رس یخانواده آماده شده بودن تا زمان یاعضا  هیو هم بق

که روش من با پدرم فرق خواهد   دونستنیو همه م میاز تجارتمون بش یدیمرحله جد

چشمم   یدختر مهماندار دوباره از جلو  اون اما  یهدف به چه قای دق دونمیداشت نم

  یصندل یتو شتریو ب دمیکش یقیکرد خودشو به رخ بکشه، نفس عم یگذشت و سع

 یادیو کشت و کشتار عالقه ز یانداز  ر یکه به ت دونمیم ویمار-فرو رفتم  یراحت چرم 

  یکه مشاور و دست راستم بود زدم و لبخند محو یانسالیحرفو به مرد م نی! ایدار
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و با  یباش یاساس ربارون یت هیشاهد  یبه زود  دمیقول م- لب هاش نقش بست  یرو

   کوینیدوم-ادامه نده   گهیبهش انداختم تا د ینگاه تیجد

- مدت بدون پلک زدن محو من بود  نیصورتم رو به طرف برادرم چرخوندم که تمام ا 

نگاه کردم   ویکنن. دوباره برگشتم و مار  دایرو پ یاون آلفرد عوضافرادت رو بفرست تا 

  یکی نیکه ا خوادیاصال دلت نم زنمیحدس م خواست؟خبی م کیو شل یراندازیدلت ت-

 یپرواز طوالن  هی. بعد از دمیمشروبم رو نوش از گهیجرعه د کیو  یرو از دست بد

 ییخودنما یلیسیآفتاب در سراسر س می نشست  نیبه زم ایبالخره در فرودگاه کاتان یوقت

  یرو رو می دود نکیراه افتادم.ع یخروج نالی. کتم رو تنم کردم و به سمت ترمکردیم

اتنا انداختم،  هبه کو یمطبوع هوا حالم رو سرجاش آورد. نگاه یچشم گذاشتم و گرما

و اون داره تمام عظمت و شکوهش رو به رخ تمام مردم  هیامروز هوا صاف و آفتاب

  "کننیم یفیها که چه ک ستیخوش به حال تور ".کشه یم رهیجز

 

  یریدلپذ یبسته فرودگاه شدم که کولر ها خنک یفکر از سرم گذشت و وارد فضا نیا

و   باهات مالقات کنن خوان یچند نفر از دار و دسته آروبا م-رو اونجا برقرار کرده بودن. 

باهات داشته   یگپ و گفت م،یکه قبال درباره ش صحبت کرده بود یدرباره موضوع

  یکالب ها تیبه وضع دیدرضمن با-رفتن کرد  راهکنار من شروع به  کوینیباشن. دوم

 دیو با کردیم فیکه برام رد ییکارها ستی. داشتم با دقت به لمیکن یدگیپالرمو هم رس

چشمام باز بودن،   نکهیا ای یحت هو،ی. دادم یگوش م میکردیم یدگیامروز بهشون رس
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زدم، قبال   کبار با استرس و پشت سرهم پل نیچند دمیشد و من اونو د اهیهمه جا س

که   یی. چشمام رو تا جادمیدیم االتمیخ یمن رو تو  یبانو کردمیهروقت خودم اراده م

  یعن ینبود.  انجیباز کردم و با دقت به اطراف نگاه کردم، اما اون ا تونستمیم

  شیبرم پ  دیبا زدم؟یاز قبل توهم م شتری بدتر شده بود و داشتم ب تمیوضع

  ینیکوکائ نریکانت بیبرم ترت دیکنه. اما بعدا، االن با تیزیمورون،روانپزشکم، تا منو و

برام   تی وضع نیا یشده بود رو بدم. فقط کشتن اون دزد خائن تو دهیکه ازم دزد

. لعنت،  دمشیکه باز دوباره د میبود نیک ماشینزد بای. تقرکردینم مینبود و راض یکاف

رو که در حال باز  کوینیپرت کردم و دوم نیبا عجله خودمو داخل ماش ستیممکن ن نیا

خودشه -کنارم انداختم  یصندل یو رو دم یبود دنبال خودم کش نیماش یکردن در جلو

انگار   صالآروم و زمزمه وار از دهنم خارج شدن، گلوم خشک شده بود و ا یلیکلمات خ

 توان حرف زدن نداشتم  

- بود و پشتش به ما بود اشاره کردم   ستادهیکنارمون ا یرو ادهیپ یکه تو  یدختر به

. نکنه دوباره دچار توهم  شدیاما باورم نم وفتادیکار مهمون دختره مغزم تازه داشت به 

  نیشدم. و ماش وونهید دم،یدارم عقلمو از دست م االتمه؟یاز خ یشدم و اون جزئ

از کنار اون دختر عبور کرد  یکم یلی با فاصله خ نمیماش یشروع به حرکت کرد. وقت 

غرولند کنان . رو به ما دمیبود رو شن ستادهیکه کنارش ا یمرد جوون یصدا

لحظه از حرکت   کیلب چند تا فحش هم بهمون داد. قلبم  ریو ظاهرا ز"واشتری"گفت

  اهیس یها شهیاما از پشت ش کردیداشت به من نگاه م قای.اون دختر دق ستادیا
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نظر گرفتن. چشم ها،  ریصورتش رو ز ی که چشمام تمام اجزا نهیبب تونستی نکم،نمیع

تصور  شهیبودن که هم یزیهمون چ ه یشب قایدقصورتش  یلب ها، تمام اعضا  ،ینیب

 . کردمیم

  یدر برم تا بازش کنم اما برادرم جلوم رو گرفت. اون مرد قو رهی به طرف دستگ دستمو

االن نه  -من رو صدا کرد و اون هم به طرفش رفت.   یو کچل داشت بانو  کلیه

بود،   نجایموندم.اون ا یباق میصندل یحرکت رو  یانسان فلج،ب کیو من مثل  مویماس

لمسش  تونستمیم ارم،یاونو بدست ب  تونستمی زنده بود،اون واقعا وجود داشت. من م

اون کنار  - دمیسر برادرم داد کش ؟یکنی م یچه غلط یدار -کنم و تا ابد کنارش بمونم. 

شروع به   یشتریبا سرعت ب نیممکنه خطرناک باشه  ماش مش،یشناسیکه ما نم هیمرد

  بودم  رهیمن خ یرخ بانو  میاز اون دختر چشم بردارم، به ن تونستمین نمحرکت کرد و م

 .  شدیچشمم محو م یکه داشت از جلو 

  میبرس  نکهیکنن.قبل از ا قیرو فرستادم تا برن دنبالشون و درباره ش تحق یافراد -

  دید ی. برادرم وقتارتهیبود و تمام اطالعاتش در اخت یکه اون مرد ک یفهمیخونه م

! و ادامه مویماس-صداش رو باال برد و با تحکم اسمم رو صدا زد  یکم دمینم  یجواب

. با چنان خشم و  اریهم طاقت ب گهیچند ساعت د یهمه سال صبر کرد  نیتو که ا-داد: 

خودم   یبرگشتم بهش نگاه کردم که انگار هرلحظه ممکن بود با دستا یغصب

  گهیموافق بود، اما بخش د با حرفاش کردیفکر م یازمغزم که منطق یبکشمش. بخش
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ساعت   کیفقط - به حرفش گوش کنم.  دینبا گفتیتر هم بود بهم م یقو یلیکه خ

   یوقت دار

- شدم و تکرار کردم:  رهیرو به روم خ یخال  یبه زبون آوردم و به فضا  نویا یجد یلیخ

بوده. ***   یاون مرد ک  یبد 60تا بهم خبر  یفرصت دار قهیفقط  دق یلعنت  یتو

به طرفمون   کوین یافراد دوم م،یشد  ادهیپ نکهیبه محض ا ستاد،یاز حرکت ا نیماش

اون پاکت رو   یحرف چیبرادرم هم بدون ه ورو به دستش دادن  یاومدن،و پاکت نامه ا

. دلم رفتمیبه سمت من گرفت. حاال پاکت دست من بود و داشتم به طرف کتابخونه م

 دمیکه د یزیماجرا رو هضم کنم و باور کنم اون چ نیتنها باشم تا بتونم ا خواستیم

  اکتپ ییقسمت باال دن یلرزیم یکه کم یی نشستم و با دست ها  زیبوده. پشت م یواقع 

  شد،یباورم نم"لعنت". ختمیر زیم یو مدارک داخلش رو، رو تایرو پاره کردم و محتو

 با دستام سرمو محکم گرفتم و فشار دادم. 

که  یمت یگرونق ی! نه پرتره هایواقع یمن جلوم بودن، عکس ها  یبانو یعکسا

  یداشت، گذشته ا  لیاسم داشت، فام ه یتا نقاش ها برام بکشن. اون  دامیسفارش م

  یبراش بسازم. صدا  خواستمیکه خودش ازش خبر نداشت و من م یا  ندهیداشت و آ

 یحت  نکهیاالن نه بدون ا- دیرسبه گوشم  شدیم دهیکه به در کتابخونه کوب ییضربه ها

اسمش رو آروم  "لیلورا ب-"از اون عکسا و نوشته ها چشم بردارم داد زدم.  یا  هیثان

 زش کردم.  لب زمزمه کردم و صورتش رو از پشت کاغذ عکس نوا ریز
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  یرو یکه جلوم بود، کم یمدارک قی دق یو رو کردن و بررس ریساعت ز میاز ن بعد

بود  کوینی دوم یتو؟ صدا امیب تونمیم-رو به روم زل زدم.  واریعقب رفتم و به د میصندل

از خودم نشون ندادم به   یواکنش  چی. چون هدیکشیدر سرک م یکه داشت از ال 

قرار داشت نشست و   زیمقابل م هک  یصندل یخودش جرات داد و اومد داخل، رو

چشمام باال آوردم  واشی یلیاز احساس و خ یخال ؟یکن کاریچ یخوا ی حاال م-: دیپرس

  نجایا مشیاریم-انداختم و جواب دادم:    یو به سمت مرد جوان رو به روم نگاه

  ؟ی بکن نکارویا یخوا یم یچجور  یباشه، ول- و گفت:  تکون داد یسر کوینیدوم

  یخوا یم-انگار با کودن طرفه    کردینگاه م یجور  هی داد،ینگاهش داشت آزارم م طرز

کما بودم و داشتم با  یتو یسالم من وقت یه  ،یدم در هتل و بهش بگ یبر یپاش

توهم   کباریو االن هرچند وقت  دمید االتمیخ یتورو تو کردیمرگ دست و پنجه نرم م

- شد و باز ادامه داد  رهیدستم بود خ یجلو  که ییساکت شد و به کاغذها هوی ... زنمیم

تورو مال خودم   تی واقع یتو  خوامیو االن هم م یمال من "لیلورا ب"که تو  زنمیتوهم م

سرم گذشت رو به زبون   یکه تو ی فکر د،یترد یبدون لحظه ا  دزدمشیم-کنم. 

رو به   یبرگه ها یآپارتمان... حرفمو قطع کردم و تو  نیچند نفرو بفرست به ا-آوردم. 

 روم دنبال اسم دوست پسرش گشتم و بعد ادامه دادم:  

- کاره ست.  یو چ هیک نمیتا بب ارن ی آمارشو برام در ب قیدق  یلیخ خوامیم ن،یمارت-

داد اما   شنهادویپ  نیهمون طرفاست. برادرم ا کارو بسپرم به کارل؟ االن  نیچطوره ا

  دایپ  یراه هی دیبا ده،یو لفتش م کنهیمحتاط عمل م یادیکارل ز- ومدیخوشم ن ادیمن ز
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نگاهمو   یباش یتو دنبال راه  ستیالزم ن-  نجایا ارمیب واون دختر عتریکنم تا هرچه سر

هم مثل  کوینیزن ازش اومده بود.دوم کی یکه صدا  ییبه سمت در چرخوندم، همونجا

به اندازه  ومدیآنا لبخند زنان داشت به سمت ما م نجامیمن ا- دیمن به سمت در چرخ

بلند داشت   پاشنه یداشت و حاال با اون کفشا یا  دهیبلند و کش یخودش پاها یکاف

  دیرسیقدش به سقف آسمون م

- ذهنم به خودم فحش دادم.آنا رو کامال فراموش کرده بودم.   یتو"خدا لعنتت کنه"

گفت و از جاش بلند و همراه با لبخند   نویا کوینیدوم ذارمیمن شما دوتا رو تنها م

خودم به اون -گفت:  نیراه افتاد و در همون ح یبه سمت در خروج یاحمقانه ا 

تا فردا   کنمیم یو سع کنمیم یدگیسر  میزدیدرباره ش حرف م میکه داشت یموضوع

رفت و حاال اون دختر بلوند کنار من  کوینیماجرا من کنارتم. دوم نیحلش کنم، تا ته ا

زانوهام گذاشت و اونارو از هم   نیب  پاشو آرامش با                     بود.   ستادهیا

 از سکس و قدرت.    یبیداد،ترکیم یکننده ا وونهیمحشر و د یبو  شهیفاصله داد.مثل هم

پاهام انداخت،   نیب  یشتریو بدن نماش رو باال داد و فاصله ب یشمیابر یمشک لباس

  یهم محکم.واژنشو رو  یلیزبونشو وارد دهنم کرد،خ ییهوی یلیاخطار و خ چیبدون ه

منو بزن بعد الله گوشمو با -و در همون حال گفت :  دیکش یشلوارم م یجلو یبرآمدگ

پخش و پال   زمیم یکه رو ییشدم به عکس ها رهیگرفت، و من خ یدندوناش به باز

 یو کم دمیبه عقب هل دادم و از جام بلند شدم.کراواتمو جلو کش یبودن.آنا رو کم

ندم و با .آنارو به پشت چرخو دمیکش رون یشلش کردم و بعد کامال اونو از گردنم ب
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  یزد.دستاشو رو سیرو ل نشییزد و لب پا یکراوات چشماشو بستم.لبخند پر شهوت

ازهم باز کرد،   تونستیکه م ییکه از جنس چوب بلوط بود گذاشت،پاهاشو تا جا یزیم

خم کرد و باسنش رو به سمت عقب هل داد. شورت پاش نبود،   زیم یخودشو رو

 و دهنش باز موند.  دیکش یم.از درد دادبه باسنش زد یو ضربه محکم ستادمیپشتش ا

من  یاالن بانو   دونستمیکه م تیواقع  نی و ا دمشون یدیکه از گوشه چشمم م ییعکسا

   "نهیآره، هم"سنگ بشه.  یو سخت یسفت  هیست باعث شد آلتم  زهیجز نیهم یتو

لورا بود با انگشتم    یکه هنوز چشمم به عکسا یشده بودن و در حال نینفسام سنگ

 یبلندش کردم، دست یدم و کمیکش دم،گردنشویمالیپاهاش رو م نیشکاف مرطوب ب

و دوباره هلش دادم به  دمیرو مرتب به گوشه چ زیم یرو یو کاغذا دمیکش زیم یرو

  دهیچ زیم یرو یلورا رو طور یدستاشو گرفتم و باال سرش بردم. عکسا ز،یطرف م

لحظه اگر اون   نیا کنه،دریبودم که انگار اون لحظه لورا داره واقعا تو چشمام نگاه م

با فکر کردن  ی.حتخواستمی نم یچیه ایاز دن  گهیخودم داشتم، د ریرو ز ریتصو یزن تو

.دو تا از دمیکش رون ی شلورامو از پام ب عی هر لحظه ارضا بشم.  سر تونستمیبهش هم م

و تاب خورد.  چیدستم پ ریو ز دیکش یاون از شدت لذت آه انگشتامو وارد آنا کردم و

 با انگشتام شروع کردم به  داغ، و  سیو خ یتنگ بود و حساب یلیواژنش خ

 

با دستاش محکم لبه    اره،یطاقت ب تونستینم گهیو اون انگار د سشیتوریکل دن یمال

نشه. با دست چپم گردنشو گرفته بودم و با دست   نیچنگ زد تا پخش زم زویم یها
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  یرو  یداشتم، دوباره به عکسا یحس فوق العاده خوب زدم،یراستم به باسنش ضربه م

  غیرو زدم.دوست دخترم داشت ج یبعد  یضربه ها یشترینگاه کردم و با شدت ب زیم

ورا  به ل  لیاون تبد شهیباعث م نکاریکه انگار ا  زدمشی محکم م یو من جور کشدیم

بنفش شده بود، خم شدم و شروع کردم به   بایتقر یبشه.باسنش از شدت کبود

. باسنش رو ازهم باز کردم و زبونم رو دور سوراخ زدیداغ بود و نبض م دنش،یسیل

من ، چرخوندم رو تصور   یبسته م داشتم بانو یباسنش   پشت چشم ها نیریش

تمام  دیبا ارم،یلورا رو بدست ب دی. با دیکشیبرام آه م یبه آروم"خودشه" کردمیم

 بلند شدم.  نی زم یوجودش مال من بشه، از رو

. من سخت و  دیکف اتاق دراز کش یچوب  یپارکت ها  یداد و رو یبه کمرش قوس آنا

  یاون چشم ها ی. به زودکردمیکه هنوز داشتم به لورا فکر م یدر حال دمشییمحکم گا

ن نگاه خواهند کرد. فکر کردن به بدن آنا آلتم که لورا جلوم زانو زده به م یدر حال اهیس

  یتیو اصال برام اهم دمیکوبیوقفه داخل واژن آنا م یبرو سفت تر کرد، خودمو محکم و 

 یلورا باهام کار  ی. تصور چشماچهیپیو داره به خودش م دهینداشت که به ارگاسم رس

. آلتم رو از  خواستمیم شتریحال بازم ب نیدر ع ارمیطاقت ب تونستمینم گهیکه د کردن یم

درد و  ی. مرز هاردمرحمانه وارد سوارخ تنگ باسنش ک یو ب دمیکش رون یواژنش ب

و من حس کردم بدنش دور عضوم سفت   کردیم هیلذت رو گم کرده بود و داشت گر

 کردم،  یتر و تنگتر شد، بالخره آلتم منفجر شد و خودمو خال

 من بود.   یفقط بانو  دم یدیچشمم م یو که جل یزیلحظه تنها چ اون 
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 8ساعت قبل     ------------------------ 

 لورا    

 مخم بود.   یزنگ ساعت رو یصدا 

تا  میفرودگاه باش یتو گهید 9 کساعتیتا  دیساعت  صبحه، با زمیشو عز داریب- 

 عجله کن.   م،یشروع کن یلیس یس یرو تو التمون یاز امروز عصر تعط  میبتون

چشمامو  یلیم یبود. با ب ستادهیقاب در حمام ا یلبخند پت و پهن تو  هیبا  نیمارت 

 یبود که برا  یاحمقانه ک  دهیا دونمیبازم کردم، از نظر من که هنوز نصف شب بود.نم

معامله بزرگ رو از دست داد،  هی نکهی. چند هفته بعد از ا م یریبگ تی بل یساعت نیهمچ

از   ریو صبح ها هم د دمیخوابیم رید ی لیشبا خ نیهم یاز کارم استعفا داده بودم برا 

انجام    یبرا یکار چیبود که کل روز عمال ه نیقسمتش ا نیو بدتر شدمیم داریخواب ب

 عیترف  یافتاده بودم و وقت ریگ یصنعت هتلدار یتو یادیز یدادن نداشتم. سالها

شد که   باعث نیدل و دماغ کار کردن نداشتم و هم گهیفروش د ریگرفتم و شدم مد

بگم به ته خط   29 یسالگ  یکه تو  کردمیوقت فکرشو نم چیآخرش استعفا بدم.ه

هتل  یشده بود و من ته خط بودم. کار کردن تو ینطوریهم قایاما آره حاال دق دم،یرس

باعث شد غرور و  نیو هم دمیزوهام رسبه تمام آر کردمیو حس م کردیم یو منو راض

 سر معامالت بزرگ با گله کنده ها وارد   ی.وقتنهک دایاعتماد به نفسم پرورش پ

که   یبا تجربه ا  یبا آدما یو وقت گرفت،یتمام وجودم رو فرا م جان یه شدم،یم مذاکره

باشه   بیعج دیشا نشستم،یمذاکره م زیکنن و گولم بزنن سر م  یکالهبردار  خواستنیم
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  ی. هر برد بردم یکه ازشون م یمخصوصا موقع کردمیم یاحساس شاد تی نها یاما ب

مغرورم به   تی و شخص کردمیم یرتر احساس ب  اوردم،یبدست م یمال نهیزم یتو

 هیمثل من که اهل  یدختر یاحمقانه باشه اما برا  ایبه نظر بعض دی.شادیرسیم تیرضا

افتخار محسوب   هی نینشدم ا لیاز دانشگاه هم فارغ التحص یو حت کمیشهر کوچ

 به اون آدما ثابت کنم.  یچیکه خودمو بدون داشتن ه  شدیم

 شکالت؟   ریش ای یخوایم ریو ش یلورا چا- 

 من در اصل نصف شبه!  یلطفا، االن برا  نیمارت- 

ا وسط  پرنور ماه آگوست ت دیسرم خورش یبرگردوندم و بالشت رو گذاشتم رو رومو 

پنجره    یحت نیهم یبرا   ومد،یخوشش نم یکیاز تار نیاتاق خودشو پهن کرده بود. مارت

  یکه افسردگ شهیباعث م  یبه راحت یکیتار گفتیاتاق خواب هم پرده نداشتن.م یها

استارباکس! پنجره ها رو به جنوب بودن و    یکردن قهوه تو دایراحتتر از پ یحت ره،یبگ

کردن منو داشته باشه،نورش رو با تمام توان  یقصد عصبان دیهرروز صبح انگار خورش

 .  دیتابیاتاق م یتو

 هم درست کردم  ی و چا ریشکالت درست کردم، ش ریبرات ش- 
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ایل کامل این رمان ــــــــــ و دانلود ف "  روز  365رمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 ید ـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــ فا آنرا خریـــــــــــ بصورت فایل پی دی اف لط

 ـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کل
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