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کنم  ینقش باز کمیشد. چرا بلد نبودم  یکمرم جار یمهره ها یو عرق سرد رو دیلرز

 خوادیفقط دلم م شه،یصبرم داره تموم م-ه؟! نداشت یتیوانمود کنم که برام اهم یو الک

خودم. چجور  یتموم بشه و زودتر برگردم سر خونه و زندگ یسال کوفت کی نیا

سوال  نیا دنیداشتم با پرس یبرگردوندم و سع نهیبپوشم؟ رومو از آ دیبا یلباس

لب داشت از در حمام  یلبخند رو همچنانکه  یدر حال کوینیموضوعو عوض کنم.دوم

و  نهیجنده که شغلش هم کیبه  دینبا-جدا شد و به سمت هال راه افتاد و گفت: 

. لباستو از قبل برات حاضر کردم.  بعد از یکن یحسود دادهیداشته کارشو انجام م

و سرمو محکم با  ستادمیا نهیآ یاز حمام فاصله گرفت دوباره جلو کوینیدوم نکهیا

به  ینرم یلیو بعد هم س "تمرکز کن"به خودم هشدار دادم فشار دادم و ستامد

به  ازیو ن یکن یخودزن ادیاگر دلت نم-تا مثال حواسمو جمع کنم.  دیصورتم کوب

محکم  یلیس هیکه  شمیبهت کمک کنم و خوشحال م تونمیمن م یدار یگوشمال

 دمیرو د مویماس نهیآ یصدا سرمو باال اوردم و تو نیا دنیگوشت. با شن یبخوابم تو

 یبه گوشمال ازیو ن یکن یخودزن ادیاگر دلت نم-مبل پشت سرم نشسته.  یکه رو

 یمحکم بخوابم تو یلیس هیکه  شمیبهت کمک کنم و خوشحال م تونمیمن م یدار

 گوشت. 

مبل پشت  یکه رو دمیرو د مویماس نهیآ یصدا سرمو باال اوردم و تو نیا دنیشن با

و مداد ابروم رو برداشتم تا  دمیازش پرس ؟یمنو بزن خوادیانقدر دلت م-سرم نشسته. 

 یبردار یکه دست از لجباز شهیباعث م نکاریاگه ا-فرم دلخواهم رو به ابروهام بدم. 

ابروهام تمرکز کنم و به حرفاش  یداشتم رو یسرجاش چرا که نه! سع ادیو عقلت ب
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 ینیا چشماش که از پشت سر بهم دوخته شدن بودن و سنگنداشته باشم، ام یتوجه

رو هم  یآسون نیکه کار به هم شدیباعث م کردم،یخودم حس م ینگاهش رو که رو

 کایورون-تا حاضر بشم؟  یو منو تنها بذار رونیب یبر شهیم-نتونم درست انجام بدم. 

و من  دهیبه آلتم م یحال هیبا دهنش  نجا،یا ادیاوقات م یکالبمه، گاه یاز هرزه ها یکی

. اون عاشق خشونت و پوله، کنمشیهم اگر حال و حوصله شو داشته باشم بعدش م

  تونهیوارده و م یلیکارش خ یتو

کنه.تمام هرزه  یهاش مثل منو کامال راض یمشتر نیتر یو وسواس نیرتریسختگ

به چرت و پرتات گوش کنم؟ رومو به  دیبا-... کننیکالب من کار م یکه تو ییها

 فیمنم برات تعر یخوایم-م گره زدم و گفتم:  نهیس یطرفش برگردوندم، دستامو رو

و سکس مارو تماشا  ینیخودت بش یدوست دار ایکرد؟یمنو م یچجور نیکنم مارت

چشماش فوران کرد و مردمک چشم هاش انقدر گشاد شد که تمام  یخشم تو ؟یکن

 یزیام طنتیلبخند ش مچهین شی. صورتش که تا چند لحظه پزدیم یاهیچشمش به س

 یسنگ شد.از جاش بلند شد و با قدم ها کهیت کیبه  لیتبد هوی زدیتوش موج م

 نکیکانتر کنار س یبلند کرد و رو نیمنو از زم گرفت،محکم به سمتم اومد.بازوهامو 

 مال منه.  ینیبیم نجایکه ا یزیهر چ-: دیگذاشت و غر ییروشو

و بعد با حرص  نمیبب نهیآ یبرگردوند تا چهره خودمو تو نهیگرفت و به طرف آ صورتمو

که  ییزهایکنه به چ یرو که سع ی...مال منه! و کسینیبی....که میزیهرچ-کرد:  دیتاک

همون حال ول کرد و از حمام رفت  ی! بعد هم منو توکشمیکنه م یمال منه دست دراز
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هتل مال اونه، تمام اون هرزه ها مال اونن و  نیمال اون بود، ا زی.درسته، همه چرونیب

به ذهنم اومد که  یطانینقشه ش هی هویمال اونه. میرو هم که شروع کرد یباز نیا یحت

کنم و عذابش بدم.  هیتنب یو مغرور رو حساب یاز خودراض مویباهاش   ماس تونستمیم

برام آماده کرده بود و  کوینیمکه دو یرقپر زرق و ب ییطال راهنیبه اتاق برگشتم و به پ

 یبود اما متاسفانه برا ییبایانداختم. لباس فوق العاده ز یتخت گذاشته بود نگاه یرو

که لباس  یذهنم داشتم مناسب نبود.به طرف کمد یکه من تو یدینقشه پل یاجرا

شده بودن رفتم و  زونیبود، با دقت تمام اونجا آو دهیبرام خر مویکه ماس یدیجد یها

 در کمد رو باز کردم. 

. به زبون هیچه شکل یهرزه واقع هی دمینه؟ بهت نشون م ادیاز هرزه ها خوشت م-

. لباس و کفش م دمیخط و نشون کش االتمیخ یتو یفرض یمویماس یو برا یلهستان

 میتر کنم.ن طیرو غل شمیدنظر رو َم انتخاب کردم و دوباره به حمام برگشتم تا آرا

اتاق زد و وارد شد، من حاضر و آماده بودم  رچند تا تقه به د کوینیدوم یساعت بعد وقت

کلمه رو  نیبا استرس ا کوینیلعنت! دوم-. بستمیجلو بازم رو م یو داشتم بند بوت ها

 نیا یممنوعه تو زیچ هیپشت سرش بست، انگار  عیبه من گفت و در اتاق رو سر

با  اگرا ور -و بعد گفت:  نهیاونو بب گهید چکسیه خواستیبود و دلش نم دهیاتاق د

و بعد هم منو.  کشهیاول تورو م مویماس ،یل بذار َ رونیپاتو از اتاق ب افهیو ق ختیر نیا

.لباس رنگ روشنم که ستادمیا یقد نهیآ یو رو به رو دمیخند یزیبا حالت تمسخر آم

باشه مثل لباس خواب بود.پست  راهنیپ هیشب نکهیاز ا شتریبداشت  ینازک یبند ها

 ختهیر رونیهام ب نهیاز س یباسن کامال لخت بود و از بغل هاش قسمت یلباسام تا رو
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از بدنم رو نپوشونده  ییجا چیه بایفوقالعادهکوتاه تقر راهنیپ نی. اشدیم دهیبود و د

 نیسنگ یکمیشل و ول لباس  و زونیاو هیقیبود. نیقصدم هم قایبود اما خب منم دق

 یرشته بند کی نیهم یتوان نگه داشتنش رو نداشتن برا کمیکوچ یها نهیبود و س

بود رو از دور گردنم رد کرده بود و مثل  یمال چ دونمیرنگ که نم یمشک ستالیکر

لباسو صاف و صوف تر نگه  قهیقسمت لخت کمرم انداخته بود تا  یگردنبد برعکس رو

 ریتا ز یبند یکمرم جلب کنه.بوت ها یرو هم به برهنگ یشتریب وجهتداره و البته 

نه چندان بلند اما  یپاها یچشم اومدن برهنگ یبودم و اونها هم به تو دهیپوش ییزانو

 دهیکفش فهم یکه طراحا کردمی. خداروشکر مکردنیو خوش فرمم کمک م دیسف

بوت  یو با طراح ستیسرد سال ن یساق بلند فقط مخصوص فصل ها یبودن بوت ها

باعث شده  شد،یرد و بدل م توشون یو جلو باز که خنک بودن و هوا به راحت یبند یها

محکم  یلی.موهامو خمیبوت ساق بلند بپوش میبتون یهر فصل یبودن که ما زن ها تو

 یهام کم قهیبودمشون که شق دهیبسته بودم و انقدر محکم کش یسرم دم اسب یباال

.مدل موهام با شدیم دهیتر و خمارتر د دهیاال فرم گرفته بودن و چشمام کشبه سمت ب

لب هام  یکه رو یکه به چمشام داده بودم و رژ لب براق یرنگ رهیو ت طیغل شیآرا

 مویماس ده؟اگریبرام خر یلباسارو ک نیا کوینیدوم-داشت.  یبودم همخون دهیکش

 که قراره دونستهیحتما م یعنیپولشونو داده پس 
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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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