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 ی.توکردیم کیو صداش واقعا منو تحر کردیبرابر م نیرو چند تشیجذاب ییایتالیا

 ینقره ا ینیس هی. دیکش رونیب االتیمنو از عالم خ کوینیخودم غرق بودم که دوم کاراف

افتاد حالم  ینیرنگ داخل س دیچشمم به پودر سف یگذاشت و من وقت زیم یرنگ رو رو

 یخط فیچند رد یشده بود و تو یبند میرنگ تقس دیبود. پودر سف نیبد شد. کوکائ

افراد اون اتاق  نیببه دست  دستداشت  ینیقرار گرفته و س ینیداخل س

و مامانم  میکردیپاک استفاده م دیع یرو روز ها ینیمدل س نیخونه ما ا ی.تودیچرخیم

 ی. آهارمیمنظره حس کردم دارم باال م نیا دنی. با دکردیتوش بوقلمون سرو م

اتاقک به راه  ینحس بلند شدم. به سمت خروج زیاز پشت اون م عیوسر دمیکش

 کریغول پ یها گاردیباد از یکینذاشته بودم که  رونیب ملافتادم اما هنوز پامو کا

جلوم سبز شد و راهمو سد کرد.سرمو به عقب برگردوندم و به  واریمثل د مویماس

انداختم، بعد هم خم شدم و مثال ساق پامو  یبهم زل زده بود نگاه رهیکه خ ییمویماس

 کیمثل  مویلباسم رو به رخش بکشم.ماس یکوتاه خواستمیخاروندم اما در اصل م

از  یمتریلیو به سمتم حمله کرد، صورتش در فاصله چند م دیدرنده از جاش پر وونیح

کارمو خوب بلد  یترسیچرا؟ م-نکن!  کیمنو تحر-: دیغر انهیصورتم قرار گرفت، وحش

رژه  مویمغز ماس یرو دونستمیکه م یو با عشوه خاص دمیسوالو ازش پرس نیباشم؟ ا

الکل  ی. وقتکردیمنو از خودم دور م شهی.الکل همدمیکش نمییپالب  یزبونمو رو رهیم

و  دنیکشیم رونیبدنم ب یرو از تو یورا َل واقع یانگار  کردیم دایپ انیخونم جر یتو

در کنار  مویالکل و ماس بی. اما حاال ترکنشستیجاش م ومدیکله و سرتق م یدختر ب هی

کتش  ی! لبه هاچونیبحثو نپ-. ادیمآلبرتو همراهت -ساخته بود.  طانیش کیهم از من 
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هام  هیادکلنش رو ته ر یو بو دیکش یقیکردم، نفس عم کینزد مینیرو گرفتم و به ب

 یاریالزم باشه از تنم درش ب نکهیلباسم انقدر کوتاهه که بدون ا-فرستادم و گفتم: 

بردم و در آخر  نییو پا دمیکمرم کش یتوم. دستشو گرفتم، اونو رو یآلتتو بکن یتونیم

که  یهمون مدل ،یتور دیشورت سف-شورتم گذاشتم.  یلباسم رد کردم و رو ریز زا

 ....آلبرتو! یدوست دار

 یا هیدر عرض ثان دیاسمشو از زبونم شن یزدم. آلبرتو وقت ادیرو فر گاردشیباد سما 

رقص  یزدم و به طرف سکو رونیخودشو به من رسوند و من همراه اون از اتاقک ب

 هیانداختم، به ستون تک ینگاه مویبه ماس طنتیلحظه برگشتم و با ش نیراه افتادم.آخر

داشت به من  یکرده بود و با لبخند محو فروشلوارش  بیج یداده بود و دستشو تو

 رونی.بوستیو بعد روشو برگردوند و به همراهانش که داخل اتاقک بودن پ کردینگاه م

در حال پخش شدن بود. مردم مست بودن و در حال  یدبلن یبا صدا کیاز اتاق موز

رو  گهیاحتماال پشت پرده ها داشتن همد یخصوص یاون اتاقک ها یرقص و تو

همه شون خفه شن و  خواستیرو نداشتم، دلم م زایچ نی.اصال حال و حوصله اکردنیم

اما قبل از  رهیسفارشم رو بگ ادیبار اشاره زدم تا ب ینشنوم. به متصد ییصدا چیه

رنگ مقابلم قرار گرفت.  یصورت نیجام شامپا کیبگم  یزیدهنمو باز کنم و چ نکهیا

 یحلقم خال ینفس تمام جام رو تو کیانقدر تشنه بودم و گلوم خشک شده بود که 

دوباره رو به روم ظاهر شده بود رو  یزیبه طرز شگفت انگ که یکردم و جام دوم

 گهیحس کردم که د یرو همونجا پشت بار نشستم و وقت یساعت کیبرداشتم. 

 یمعتاد توش نشسته بودن برگشتم. وقت یکه اون مردها یبه اتاقک لهیتکم میظرفت
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! چند تا دنتنها نبو گهیپرده رو کنار زدم از شدت تعجب چشمام گشاد شد، مرد ها د

اون  یها نهیو خودشون رو مثل گربه به پاها، بازوها و س دنیپلکیدختر دور و برشون م

کالب  یبودن و مسلما همه شون جنده ها بایز یلی. همه شون خدنیمالیمردها م

 دمیتعجب د نیوسط اون همه آدم نشسته بود و من در ع قایدق مویبودن. ماس مویماس

قصد خودش از  دونمی.نمکردینم یازش دلبر یو کس ستیدور و برش ن یزن چیکه ه

بود اما به هرحال  یتصادف دمیدیکه م یزیچ ای ادیدور و برش ب ینخواسته بود کس

 انیخونم جر یکه تو یچون الکل مالهینم مویخودشو به ماس یخوشحال شدم که کس

 ییتوانا میدیم مویماس یرو رو یکرده بود اگر دختر یوحش یکرده بود منو حساب دایپ

 داشتم که  نویا

 

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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