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رو صدا کن و   کوینیدوم یالزم داشت  یز یاگر چ ،ی هست یکه تو ک دوننیم خدمتکارا

ببرنت،البته  یخوا یم یتوان تا هرجا اریها و راننده ها در اخت نیبهش بگو.تمام ماش

رو گذاشتم که مراقبت   یینره.محافظ ها ییتنها جا رهیجز نیا یتو دمیم حیترج

  دم،یرو شب بهت م تی.لپ تاپ و گوشیشینمباشن، البته تو اصال متوجه حضور اونها 

گشاد بهش   ی. با چشمامیاستفاده ازشون باهم صحبت کن طیقبلش درباره شرا دیبا

درست تمرکز کنم،  تونستمیدارم.نم ی چه حس دمیفهمیشده بودم و خودمم نم رهیخ

  یلب هام مونده بود.حواسم کامال پرت بود و رگ ها یوز رو هن مویماس یمزه لب ها

  ییجورا هیتوجهمو جلب کرده بودن.راستش  یحساب زدن یدستش که نبض م هبرجست

جواب قاطع به خودم بدم،  هی  تونستمیمرد زورگو خوشم اومده بود.نم نیاز ا

 نیکه مارت یانتیمرد انتقام خ نیا قی به طرز ناخودآگاه از طر  خوامی که م دونستمینم

  ای رمیبهم کرده بود رو بگ

  مویهستم!ماس یافتن ینشون بدم که چه دختر سرسخت و دست ن مویبه ماس  خوامیم

 ادامه داد:  

 حاتیجور تفر نیو ا یموتور قیقا ،یداره، جت آب  یساحل خصوص هیعمارت  نیا- 

باغ   یاستخرم تو   هی،یفعال ازشون استفاده نکن دمیم حیاما ترج میهم دار

و   یشخص اریدست ییجورا هی ده،اون یبهت نشون م زویهمه چ کوینیهست.دوم

انتخاب کردم در  وبلد نباشن.من اون   یسی خونه انگل نیا  یتو ایمترجمته،ممکنه بعض

به مد و فشن عالقه منده و درضمن فکر کنم  یلیکنارت باشه چون مثل خودت خ

 .  نیباش گهیسال همدهمسن و 
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 :  دمیوسط حرفش و پرس دمیپر 

 تو چند سالته؟  - 

 داد.گفتم:  کهیدرو ول کرد و به قاب در ت رهیستگد 

 سن و سالشون باال باشه مگه نه؟   دیبا ایماف یپدرخوانده ها - 

 کرد و جواب داد:   کیچشماشو بار مویماس 

دن، اما داستانش  ُای* و امیلیمن فقط کاپوفام. ستمی*نیکاپ یتوت یمن کاپو د-

 . کنمیم فیبعدا برات تعر  یاگر عالقه داشت  هیطوالن

گذاشت. و در آخر  یطوالن  یبرگردوند، از در خارج شد و بعد قدم به راهرو روشو 

 شد.  دیعمارت ناپد نیاز صدها در ا یک یپشت 

تمام   سیهمون پدرخوانده که رئ ایو  ایماف ی:سردسته اصلیکاپ یتوت ی*کاپو د

ها افراد گروهشون رو خانواده   ای:سرپرست خانواده)مافایلی. *کاپوفاماستیماف یرؤسا

تو  یحرکت خاص چیمدت بدون ه هیمرد نسبتا جوان و مجرد هست.  کی(که دوننیم

  هیگرفتم  میبودن خسته شدم و تصم کاریاتاق نشستم و اطرافمو تماشا کردم.اما از ب

.اتاقم  نمیعمارت رو در نور روز بب نیا   تونستمیبود که م  یبار نیانجام بدم.اول یکار

آرزوشو داشت.مثال   یراحت و مناسب بود که هر زن یجا هیو  شدیهشتاد متر م بایتقر

تنها مشکلش  یتوش سکس کرد! ول شدیم یبزرگ که به راحت  یلیکمد لباس خ هی

اتاق   نیصدم ا کیآورده بودم فقط  یسل یبا خودم به س که یلی.وساه یبود که خال نیا
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 خیبه حس درونم س نیبود و هم یخال بایدراندشت رو پر کرده بودن.کمد کفش ها تقر

 هیکفش بخرم و تا خرخره اون کمدو پر کنم و  یبرم کل کردیم کیو منو تحر زدیم

 بشن. عالوه بر اون کمد  رعالمه کشو که منتظر بودن با جواهرت پ

اونجا دوش گرفته   شبیاتاق بود که د یبزرگ هم تو  یلیخ یلیحمام خ هی عیوس لباس

کننده اونجا دقت  رهیخ زاتیشوک بودم که وقت نکردم به تجه یانقدر تو روزیبودم.د

 دستگاه ماساژور هم  هی ومدیبخار م یاتاقک بود که به نظر سونا هیکنم.گوشه حمام 

 

 

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

 

 

 برای رمان درصدی 15کد تخفیف آیا میدانستید با خرید این رمان یک 

 دریافت خواهید کرد !!  دلبر حاجر  
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