
                                                                                                             

1 | P a g e 

       .دـــــت کنیـــاوت دریافــــمتف یه هدایاــــد قرعــــاه به قیـــید و هر مـــاعی ما را دنبال کنـــه های اجتمــــدر شبک

با دقت به سر تا پام انداخت و ادامه  ینگاه کرد،یروون صحبت م یلیرو خ یسیانگل

 داد: 

 و ششه فکر کنم، درسته؟  یس زتیسا- 

 داره   یبستگ ،یو چهار حت یوقتا س یبعض- 

 نیا یتو یلیخدا خ ینیبیباشه، همونطور که م یلباس چه اندازه ا یها نهیس قسمت

 به خرج نداده.  یقسمت بدنم دست و دلباز

 زد و گفت:  یمتقابال لبخند ویاشاره کردم. آنتون کمیکوچ یها نهیبا خنده به س و 

 ایهستن.ب یبدن پیت نیداره که مناسب ا ییلباس ها قایدق ایرابرت کاوال زم،یاوه عز- 

رو  جهیمنتظر بمونن تا نت نجایا توننیم مویو ُدن ماس میچند تا لباس انتخاب کن میما بر

 . ننیبب

ساتن داشت نشست. قبل از  هیشب یرنگ که جنس ینقره ا یصندل هی یرو مویماس 

خنک کنار دستش  گونیپر نیشامپا یبطر کیباسنش به بالشتک مبل برسه  نکهیا

 از فروشنده ها داشت  یکیحاضر و آماده بود و 

بهم انداخت و بعد چهره ش رو  ینگاه پر شهوت موی.ماسکردیرو براش پر م یجام

 یاتاق پرو برا یو لباس مختلف رو تو راهنیپ نیچند ویکرد. آنتون یپشت روزنامه مخف

 رفتیو م زدیم یلبخند تیبا رضا کرد،یاونارو تنم م یکی یکیکرده بود،  فیمن رد

با  پروند،یبود برق از سرم م زونیها آو سکه به لبا ییها متیق کتیات ،یسراغ بعد
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.بعد از چند ساعت پرو دیآپارتمان خر هیتو ورشو  شدیچند دست لباس م نیا متیق

فوق العاده  یها یبسته بند یرو انتخاب کردم، اونهارو تو ییکردن لباس، چندتا

 ود،برنامه برقرار ب نیهم هم یبعد یمغازه ها یدادن.تو لیگذاشتن و بهم تحو ییبایز

 تیو در نها نیتون،شنل،لوبوتیو ییرادا، لوشمار. پ یب یها دیاستقبال گرم و بعد خر

 ای شستیم یصندل هی یرو مویماس میشدیکه م یسکرت. وارد هر مغازه ا ایکتوریو

چک  پدشیآ یرو تو یزیچ ایو  زدیبا تلفنش حرف م ایروزنامه  یتو کردیسرشو م

 ن هم منو یو ا گرفتیم دهی.کامال منو نادکردیم

 ریمنو ز ینه به صبح که اونجور کردم،یو هم ناراحت.اصال درکش نم کردیخوشحالم م

 یلحظه ازم چشم برداره و نه به االن که حت هی تونستیدست و پاش گرفته بود و نم

و جلوش رژه رفته بودم  دمی.اون همه لباس خوشگل پوشندازهینگاهم بهم نم مین هی

 یب یعقده کمبود توجه داشته باشم ول نکهیا نهبهم نشون نداد، البته  یتوجه چیاما ه

و  ارمیبدکاره رو در ب یزنا یکه دلم بخواد ادا کردیم یداشت باهام کار اشیتوجه

 ایکتورینبود. وارد مغازه و یجالب دهیکه خب مطمئنا ا یمرد حشر هیکنم به  لشیتبد

ها،  لمب وارها،یصورتم.د یبودن خورد تو یاز صورت یمیحجم عظ میسکرت که شد

دستگاه پشمک  یبود، انگار افتاده بودم تو یهمه جا صورت بایلباس فروشنده ها تقر

رو از کنار  شیبهم انداخت، گوش ینگاه موی.ماسارمیباال ب خواستیم ،دلمیساز

 و گفت:  دیگوشش کنار کش

به موقع انتخاب کردنت  م،یوقت ندار نیاز ا شتریب گهیمغازه ست، د نیآخر نجایا-

 لفتش نده.  یادینکته توجه کن و ز نیا
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مبل گوشه مغازه نشست و مشغول صحبت با تلفنش  یرفت رو شهیدوباره مثل هم و 

به رفتار  گهیو با حرص بهش نگاه کردم، تا االن د ستادمیشد.چند لحظه سرجام ا

واقعا داشت  گرفتیم دهیاز عمد منو ناد نکهیمسخره ش عادت کرده بودم اما ا یها

 . ختیریاعصابمو بهم م

 ( ییایتالی)خانم به زبان ا وراینیس- 

 یکرد.وقت ییدوستانه صدام کرد و منو به طرف اتاق پرو راهنما یلیفروشنده خ زن 

 وارد اتاقک پرو که شدم، 

 شده بود.  دهیمخصوص حمام، از قبل برام اونجا چ یو ست ها ریدست لباس ز نیچند

که مطمئن  نیرو امتحان کن یکیفقط  نیتونیم ن،یهمه شون رو بپوش ستیالزم ن- 

 . میرو براتون انتخاب کرد یدرست زیسا میبش

 یو از اتاقک خارج شد.تو دیرنگ رو کش یبهم گفت و بعد پرده صورت نویا فروشنده 

ل شک ریاز لباس ز یروم کوه ینداشتم.جلو ریهمه لباس ز نیتا حاال ا میکل زندگ

 : دمیبردم و پرس رونیپرده ب یبودن.سرمو از ال یهم تور شترشونیگرفته بود که ب
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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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