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  یتو شدیکه بخار ازش بلند م یسرد و ماگ یدنینوش وان یل کیافتخار اعالم کرد و با  با

  ستادیقاب در ا

   یخنک رو انتخاب کن یدنیفکر کنم نوش  نیهم یگرمه برا  یلیهوا خ رون یب-

. دیشکالت رو به سمتم گرفت بعدشم مالفه رو از روم کنار کش ریش وان یگفت و ل نویا 

که  دونستمیخودم برگردونم اما م یشدم و مالفه رو از دستش چنگ زدم تا رو یعصب

  یبود و با خنده باال یپر از انرژ نی. سر صبح مارترهیو نم دارهیدست از سرم برنم

  نیشهر من به همچ یکچل بود که تو ی کل با سر یه یبود.اون مرد قو ستادهیسرم وا

  نیا  میگرفتیرو در نظر نم شیبدن کی زیکه البته اگر ف"گردن کلفت"گفتنیم ییآدما

 .  ومدیمرد نم نیجوره به ا چیه فیتوص

خودش رو   یکسب و کار شخص دم،ید میکل زندگ یبود که تو  یمرد  نیبهتر اون  

 داشت و هر وقت پول قلمبه  

پولو خدا    نیا":گفتیو م دیبخشیرو به پرورشگاه م شیادیبخش ز  زدیم بیبه ج یا

داشت، که   یآب یچشما  "کنم میش اونو تقس گهید یبا بنده ها  دیبهم داده و منم با

  یلیخ شهیقبال شکسته بود، هم کباریدماغ بزرگ که   هیو پرحرارت بودن،  اییز یلیخ

داشت که من عاشقشون بودم و   یپر و گوشت یاو لب ه کردیو مودبانه عمل نم رکانهیز

 یباز  وونهیبه سرم و د زنهیکه م ییوقتا تونستیلبخند دلگرم کننده که م هیدر آخر 

بودن،   یبزرگش پر از خالکوب یمنو باهاش رام کنه.بازوها یا هیدر عرض ثان ارمیدرم

   یو باال ودقدرتمند ب  یلیشده بودن،خ  دهیکل بدنش به جز پاهاش با تتو پوش بایتقر
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. کنار هم کردمیم تی کنارش احساس امن شهیبود که هم  یداشت، مرد 100وزن  لویک

مادرم  میوزنم. کل زندگ لویو  ک میمتر یسانت  165من با قد  م،یو فنجون بود لیف هیشب

فرم بود. البته خودم هم    یرو یلیاندامم خ  نیهم یورزش کنم برا دیبا گفتیم 50بهم 

 و   ودمورزش کردن ب وونهید

تا کاراته، همه ورزش هارو امتحان کرده بودم   یرو ادهیبهش داشتم، از پ  یادیز عالقه

خوش فرم   یداشتم با پاها یخداروشکر برخالف دوست پسرم شکم تخت نیهم یبرا 

باشگاه   یبود که تو یها اسکوات ون یلیم  جهی و البته باسن برجسته ام که نت یو عضله ا

 .  رفتمیم

  

 من بلند شدم  -

  

کامل   دن یرو بدست گرفتم. بعد از نوش شکالت سرد و خوشمزه  ریش وان ی گفتم و ل نویا

  نهیگذاشتم و به سمت حمام راه افتادم.وقتی جلوی آ نیاونو زم  وان،یل اتیمتحو

داشتم.چشمای   ازین  التیتعط نیکه چقدر به ا دمیتازه فهم دمیو خودمو د ستادمیا

  زیبودن منو نسبت به همه چ تی فعال یب  وکار  یو خسته بودن.ب نیغمگ لییخ میمشک

به قرمزم  لیما یقهوه ا  ینداشتم. موها   یشور و شوق چیه  گهیعالقه کرده بود و د یب

 آزادنه  
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بلند شده بود، چون معموال   یادیشونه هام رها شده بودن، از نظر خودم قدشون ز یرو

  شهیهم یعاد 15از  سانت بشه. در حالت   شتریطولشون ب دادمیاجازه نم  چوقتیه

  نطوریمتاسفانه االن اصال ا یول  دونستمیم کیخوش چهره و ش یخودمو زن

وضعم برسم، اما حاال که  وبه سر  یادیز شدیباعث م شهی هم میشغل طینبودم.شرا

 ندهیقراره در آ  دونمیرفته و نم نیبه ظاهرم از ب دن یرس یبرا  اقمیندارم،انگار اشت یکار

باال بودن اعتماد به    یرو یمثبت ریتاث شهیهم میو حرفه ا یکار یکنم. زندگ کاریچ

دارم و   فمیک یتو گران یخودم به د یمعرف یبرا ینسیزینفسم داشت. حاال نه کارت ب

خودمم وجود   گهیکه انگار د کنمیو احساس م یکار یتماس ها یخط تلفن برا  نه

از پشت بستم و با استفاده از    یا رهیندارم. دندونامو مسواک زدم، موهامو با گ یخارج

  یبرا نی.به نظرم همدمشون یمژه هام رو پرحجم تر کردم و به سمت باال کش ملیر

  یتنبل یاز رو شیکردم. چون چند ساعت پیتمومش م نجایهم دیو بود با یامروز کاف

 ابروهام و رژ لبم رو   شیآرا

  شب،هرچندید شیبه خواب رفتم و حاال ته مونده آرا یهمونطور نکردم و پاک

شده   ییوقتم صرفه جو یتو ینجور ی.اکردیم ییصورتم خودنما یکمرنگتر، اما هنوز رو

صرف کنم.به طرف کمد رفتم و   نهیآ یحمام و جلو یرو تو یادیبود و الزم نبود زمان ز

  ی. مهم نبود که تودمیکش رون یرو ب شون آماده گذاشته بودم  روزیکه از د یلباس ها

 یلباس مناسب یخوش پوش باشم. وقت کردمیم یسع  شهیباشم هم ییچه حال و هوا

هم   انمیاطراف یرو  دنمیو طرز لباس پوش کنمیم دایپ یتنم باشه خودمم حس بهتر 

  یهم داشته باشاگر درد و رنج  یحت  گفت،یبهم م شهیگذار خواهد بود. مادرم هم ریتاث
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و حاال از   ،ی و آراسته به نظر برس بایز دی،بای قرار گرفته باش  یبد طی شرا تو تح

  یجذاب نبود، مهم بود که لباس خوب یل یخ شهیروزا مثل هم نیکه چهره م ا ییاونجا

سفر   یبرا   شهیبذارم تا متوجه حال بدم نشن.هم  هیبق یهم رو  یخوب ریتنم کنم تا تاث

  شرتیت هیبا  کنم،یباشن رو انتخاب م زکنا  یکه از جنس کتون یکوتاه یشلوارک ها

   نکهیبا ا یگشاد، و حت

ژاکت   هی اطیمحض احت  30درجه،   9  یهوا باال یساعت  صبح بود و دما االن 

  نوی اگه االن ا دیشا زنم،یم خیاز سرما  مایهواپ یتو شهی هم برداشتم. هم یخاکستر

 تونمیراحته و م المیخ مایهواپ یاز گرما آبپز بشم اما حداقل تو رون یتنم کنم اون ب

و   دیسف یکتون یداخل کفشا پاهامو بدنم رو به تعادل برسونم.   یباهاش دما

کامال حاضر و آماده   گهیمارانت بود فرو کردم و حاال د زابلی که از برند ا میخاکستر

مدرن،  یلیخونه خ ون ی به آشپزخونه بود، دکوراس دهیشدم که چسب یبودم. وارد هال 

که چند تا چراغ از باالش  یرنگ، بار یمشکل  یا  شهیش یوارها یروح بود.د یسرد و ب

 یچرم یاپن اونجا بود که دوتا صندل زی م هیفقط  یغذا خور زیم یبود و به جا زون یآو

.  شدیهال جدا مبزرگ از   ومیاکوار هیبلند پشتش قرار داشت. اتاق خواب توسط  هیپا

مرد   هینداشته. کامال مناسب  یدخالت دمانشیچ یتو یزن چیکه ه زدیخونه داد م افهیق

مثل  نیو بپاش کنه.مارت زیخونه بر ن یا  یتو خواستیمجرد بود تا هرچقدر دلش م

 لپ تاپش فرو برده   یسرشو تو  شهیهم
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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

 جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنید
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