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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 کاریدم.اما از باتاق نشستم و اطرافمو تماشا کر

.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  یسلیکه با خودم به س یلی.وساهیبود که خال نیا

 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

 هی عیوس لباسبشن. عالوه بر اون کمد  رعالمه کشو که منتظر بودن با جواهرت پ

 روزیاونجا دوش گرفته بودم.د شبیاتاق بود که د یبزرگ هم تو یلیخ یلیحمام خ

کننده اونجا دقت کنم.گوشه  رهیخ زاتیشوک بودم که وقت نکردم به تجه یانقدر تو

دستگاه ماساژور هم داشت که  هی ومدیبخار م یسونااتاقک بود که به نظر  هیحمام 

حمام قرار داشت که  یتو یا نهیآ زیکه روش سوراخ داشته باشه بود.م یجالباس هیشب

اس ال، گرلن،  یوا ور،یمحبوبم پر شده بودن،د یشیآرا یکشو هاش با تمام برند ها

 دهیچ متیمختلف و گرون ق یعطر و ادکلن ها زیم ی. روگهید یزهایچ یشنل و کل

رز از برند  تیدناینم،میعطر مورد عالقه رو بب شهیتونستم ش نشونیشده بودن که ب

 ادمیبعد  ه،ویعطر مورد عالقه من چ دهیالنکلوم.اولش با خودم فکر کردم از کجا فهم
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چمدونم  یتو یعطر مورد عالقه م اونم وقت دنیو فهم دونهیم زویافتاد اون آدم همه چ

دوش  هیتعجب نداره . یو جا ستین یسخت یلیازش رو داشتم براش کار خ شهیش هی

داشتن، و بعد هم به  اجیموهام واقعا به شسته شدن احت تم،با آب گرم گرف یطوالن

اون  یانتخاب کنم.دما هوا دنیپوش یراحت برا زیچ هیها رفتم تا  لباسطرف کمد 

رنگ انتخاب کردم که پشتش  یبلند مرجان راهنیپ هیدرجه بود و من  یس یباال رونیب

موهامو خشک کنم اما  خواستمی.مومدیم یلیپاشنه بلندم خ یباز بود و به صندل ها

 یلیکش خ هیانقدر هوا گرم بود که تا به خودم بجنبم خودشون خشک شده بودن.با 

شل و ول اونارو نامرتب پشت سرم جمع کردم، از اتاق خارج شدم و وارد راهروها 

بود اما ورژن  یسلطنت یخاندان ها یمیعمارت قد هیخونه شب نیشدم.ا

 یکی.موندیبزرگ بود و آدم از عظمت و شکوهش انگشت به دهن م یلی.خشییایتالیا

 یاز زن یشتریب یها ینقاشتمام اتاق ها  یو تو دمیکشیمبه تمام اتاق ها سرک  یکی

بودن  بایز یلینصب بود.خ واریمن، به د یعنی نه،کهیبیم اهاشیتو رو گفتیم مویکه ماس

بفهمم چطور انقدر  تونمیبودن.هنوز نم دهیکش ریمختلف به تصو یایو چهره منو در زوا

خارج شدم و رفتم  مون.از ساختادشهیرو  دهید یهوشیب یکه تو یچهره زن  قیدق

 گفتیم مویکه ماس ی.پس اون همه خدمتکاردمیند چکسویراه ه یداخل باغ، تو نییپا

قسمت  یکه بعض یزیتم یسنگفرش ها یمنن کجا بودن؟رو اریهمه شون در اخت

 دایپ دیرسیرو که به ساحل م یری.مسزدمیشده بود قدم م نیهاش با طاق گل تزئ

کنار اون ساحل قرار داشت.کفشامو در  یرنگ و چندتا جت اسک دیسف قیقا هیکردم. 

کنار موتورش  قایدق قیقا چیشدم.سوو قیآوردم، پامو بلند کردم و سوار قا
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مسخره اون  یقانونا خواستمیبه سرم افتاده بود،م یطانیبود.خوشحال شدم و نقشه ش

رو  ییرو از جاش برداشتم صدا چیسوو نکهیپا بذارم.به محض ا ریرو ز اهپوشیمرد س

 : دمیسرم شن از پشت

 . یصرف نظر کن ییسفر و ماجراجو نیبه نظرم بهتره امروز از ا- 

 ی!لبخند احمقانه اکوینیبود،دوم ییایتالیو به عقب برگشتم،همون مرد جوون ا دمیترس

 بچه گول بزنم بهش گفتم:  خواستمیرو لب هام نشوندم و انگار م

 نه  ای خورهیو بهش م قهیقا نیماله هم چیسوو نمیبب خواستمیفقط م- 

 تونمیخب بعد از صبحانه م یو اگر هوس شنا کرد قه،یقا نیراحت مال هم التیخ- 

 . یبدم و ببرمت آب باز بشویترت

چند شبانه  دونستمیبود و نم یخورده بودم ک یزیکه چ یبار نیآخر ادینم ادمی!غذا

چند شنبه ست و  دونستمیو همش خواب بودم. راستش اصال نم نجامیروزه که ا

چندمه ماهه! با فکر کردن به غذا شکمم به قار و قور افتاد.آه، واقعا گشنه م بوده و 

  دیبره با ادمیبودن، باعث شده بود که  تادهمدت برام اف یتو نیکه ا یتمام اتفاقات

تکون داد تا  یدست شیشگیهم یبا ژست آشنا کوینی.دومزمیشکمم بر یتو یزیچ هی

بشم در همون حال رو به من  ادهیبذاره و من راحتتر پ قیقا نییرو پا هیچهارپا کنفری

 ت: فگ
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و حدس  ستیگرم ن یلیخ یامروز هوا نن،یباغ بچ یصبحانه رو تو زیمن گفتم که م- 

 باز دلچسب تر باشه.  یفضا یزدم صبحانه خوردن تو

 

 

 

 

ایل کامل این رمان ــــــــــو دانلود ف "  روز 365رمان " العه ادامه ـــــرایم جهت مطــــــــکاربر گ

 یدـــمطالعه کنس ــــــــــداری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــبصورت 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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