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نمیتونستم باهاش بجنگم و ازش فرار کنم.توی ورشو هیچ چیزی منتظر من نبود چون 

 هرچی که داشتم رو از دست داده بودم 

، ورا باید این بازی رو که سرنوشت برات رقم زده َل بپذیری، وقتشه که خودتو با - 

 شرایط وفق بدی. 

خودم گفتم و بعد از جام بلند شدم.بدنمو آب کشیدم. موهامو با حوله این حرفارو به  

کوچیکی باالی سرم جمع کردم و حوله حموم رو تنم کردم و از حمام اومدم 

بیرون.صدها جعبه و پاکت که خرید های امروزم توشون بود اتاق رو پر کرده بودن و با 

ای داشتن همچین چیزایی دیدن اونها شادی و هیجان به قلبم هجوم آورد.قبال بر

خودمو هالک میکردم، االن خیلی راحت هرچیزی که میخواستم رو خریده بودم و قرار 

بود ازشون لذت ببرم.یه نقشه ای توی سرم داشتم.از توی پاکتی که روش مارک 

 ویکتوریا سکرت داشتم ست 

سراغ پاکت بعدی و لباس زیر قرمز توری رو پیدا کردم و بیرون کشیدم و بعد رفتم 

پیراهن مشکی نازک و بدننمایی بیرون کشیدم. در اخر هم کفش های مارک لوبوتین 

مشکی رنگی که با پیراهنم همخونی داشت انتخاب کردم. ماسیمو وقتی منو توی این 

لباس ببینه دیگه طاقت نمیاره. بطری شامپاینی که کنار شومینه قرار گرفته بود رو 

و به طرف میز آرایشی که توی حمام بود راه افتاد.جامم رو پر همراه جام برداشتم 

کردم و یک نفس سر کشیدم. نیاز به شهامت داشتم و الکل میتونست این شهامت رو 

بهم بده. جام دیگه ای پر کردم و روی صندلی، رو به روی آینه نشستم و لوازم 
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تیره شون توی  آرایشی رو بیرون کشیدم. وقتی کارم تموم شد، چشمام با آرایش

صورتم خودنمایی میکردن، پوستم با کرم پودر کامال پوشیده شده بود صاف و یکدست 

 بود و رژ لب َشنل، برق خیره کننده ای به لب هام بخشیده بود.موهامو 

کمی فر کردم و گوجه ای باالی سرم بستم. چند الخی هم گذاشتم آزادانه اطراف 

 دومینیکو از داخل اتاق به گوشم رسید:  صورتم قرار بگیرن. صدای

 ا . ور شام حاضره َل- 

 در حالی که شورتم رو پام میکردم از الی در نیمه باز حمام داد زدم:  

 دو دقیقه بهم فرصت بده، االن کارم تموم میشه. - 

پیراهنم رو تنم کردم و کفش هامو پوشیدم. با دست و دلبازی عطر محبوبم رو به  

دنم پاشیدم. جلوی آینه به خودم نگاهی انداختم و از روی تحسین و رضایت تمام ب

سری برای خودم تکون دادم.بی نهایت جذاب و خیره کننده شده بودم. لباس زیر 

 قرمزم از 

پشت پیراهن نازک مشکیم دیده میشد و تناسب عالی با کفش های سیاهم که کفه 

 ک و شهوت برانگیز به نظر میومدم.سومین جامزیرش قرمز رنگ بود داشت.خیلی شی
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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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