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   کردیگشاد داشت منو نگاه م یو اون با چشما دمیچرخ نایطرف کارول به

واسش کار  زیچ نی.مهم ترستمین شیها و مسائل مهم زندگ تی جز الو چوقتیمن ه- 

بهتر   یفقط چون کس  کنمیخوشحالتره.حس م یلیکنار اوناست خ یو همکاراشن و وقت

براش ندارم.   یت یاهم چینکرده و کنارم راحته منو انتخاب کرده و خودم ه دایاز منو پ

هر وقت دلش بخواد ناز و  کنه،یم زرگو داره سگ ب ستمیانگار من دوست دخترش ن 

و هروقت حس و حالشو   کنهیم یهر وقت دلش بخواد باهاش باز کنه،ینوازشش م

چون اونه که صاحب   ده،ینم یتیو بهش اهم کنهینداشته باشه سگشو از خودش دور م

  سیف  یتو نیرفتارو با من داره،مارت  نیهم قایست،دقیسگشه و سگ صاحب اون ن

 دیوقتا با شتریو من ب  زنهیخونه م حرف م یتو یاز من وقت شتریببوک  با دوستاش 

 تخت بمونم.   یتنها تو

 داد و گفت:  هیو به بازوش تک دیجاش چرخ یتو نایکارول

و  اقیاون اشت  یمدت هیبعد از  ه،یع یطب یهر رابطه ا   یتو زای چ نیخب ا یدونیم- 

 .  نیشیم ی عاد گهیهمد یو برا رهیم نیاز ب  هیشهوت اول

. به نظرت من  میکه باهم مهیو ن کسالیما فقط  م،یو ن کسالینه بعد از  یآره ول- 

 سکس داشته باشم؟  خوادیداره که همش دلم م یدارم؟ اشکال یم؟ مشکل روان وونهید

تا منم  دیبلند شد و دستمو کش شیصندل  یاز رو شد،یداشت از خنده منفجر م نایکارول 

 از جام بلند کنه و در همون حال گفت: 
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و   یریگیبهونه م یو دار ینگران یادیچون تو ز م،یدار اجیفکر کنم ما به مشروب احت -

  نمی نگاه به اطرافت بنداز بب هی.دن ینم  رییرو تغ یزیغرغر کردنات چ نیا دونمیمن م

 بایز کل،یدختر خوش ه کیجمع شدن و تو هم  نجایا ی! انگار تمام نعمات الهمییکجا

نشد بگو گور   یکی نیباشه اگر ا ادی شهیهم بکنمبهت  یحت ی. بذار به نصیو جذاب

 .  یباباش و برو سراغ نفر بعد

  

موهامو با توربان عقب زدم و   دم،یپوش میمشک کهیدو ت یو یما یگلدارمو رو کیتون

  یبه طرف بار نایچشمم گذاشتم. همراه کارول یمارک رالف لورنم رو رو   یآفتاب نکیع

  نیهم  یبرا میدیند یالب یرو تو کلیو ما نی.مارتمیهتل بود راه افتاد یالب یکه تو

ت  کجاس کلیما نهیرو اونجا بذاره و هم بب لشیوسا کبه اتاقش رفت تا هم سا نایکارول

بلند بار  هیپا  یها یاز صندل یکی.پشت میناهار قراره کجا بر یو ازش بپرسه برا 

 بود اشاره کردم تا   سادهیکه پشت کانتر ا ینشستم و به مرد

بود که االن   یزیهمون چ قای.سفارش دوتا جام پروسکو دادم، دقرهیسفارشمو بگ ادیب

 داشتم.  ازیبهش ن

  ن؟ی فقط هم- 

   دمیرو از پشت سرم شن یمردونه ا یصدا 

 موئت اند شندون سازگاره.  یذائقه ت با شراب ها کردمیفکر م- 
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بود.امروز سر   ستادهیو سرجام خشکم زد.همون مرد بود و حاال دوباره جلوم ا برگشتم

  روزیروشن که مثل د راهنیپ هیپاش بود و  دیسف ینبود.شلوار پارچه ا یتا پاش مشک

تنش کرده   ومدیبه رنگ برنزه پوستش م یلیدکمه هاش رو باز گذاشته بود و خ

 با  بارهبرداشت و دو شینیب یرو از رو  نکشیبود.ع

 

 

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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