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 در شبکــــه های اجتمـــاعی ما را دنبال کنـــید و هر مـــاه به قیــــد قرعــــه هدایای متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.      

 یرو برا یا گهید وانیو ل رهیرو بگ میلجباز یبدنم نتونست جلو یاراد ریواکنش غ

به سمت تراس اتاق  کردمیم یدستم باز یتو وانیکه با ل یخودم پر کردم. در حال

 درازتخت  یانداختم. همونطور که رو ینگاه مویهتل رفتم. وسط راه برگشتم و به ماس

رو که راه انداخته  یشیسرش کرده بود و داشت نما ریبود دستشو ستون ز دهیکش

توجه پامو  یگفت و من ب نوی. ازمیعز یشیم مونیپش نکارتیاز ا-. کردیبودم تماشا م

بود،  یامشب عال یخارج شدم. هوا دشیگذاشتم و از محدوه د رونیاز در تراس ب

از  دیو قاعدتا با میمرکز ر بود یما تو نکهیا مُرفته بود و با نیظهر از ب یهوا یگرما

 یتراس نشستم و جرعه ا یصندل ی. رودیوزیم یریاما باد خنک و دلپذ میپختیگرما م

کرده بودم  یدوم هم خال وانیکه ل قهیاز چند دق. بعد دمیرو نوش وانیل یاز مشروب تو

 دونستمیو م دمینوشیالکل درصد باال نم چوقتی. من هرهیم جیحس کردم سرم داره گ

در حال  کوپتریهل یسرم مثل پره ها کردمی.احساس موفتهیاتفاق قراره ب نیکه ا

 نیو هم دمیدیچشمم دوتا م یجلو زویچرخشه و راه رفتن برام سخت بود. همه چ

کردم تمرکز کنم تا  یباعث شد محکم به در تراس برخورد کنم. چشمامو بستم و سع

خودمو به تخت برسونم. داشتم همچنان تلو تلو  ورو ادامه بدم  ریمس هیبتونم بق

حفط تعادلم به در تراس چنگ زدم  یدر آورد و برا یمغزم زرنگ باز هویکه  خوردمیم

حتما االن داره بهم نگاه  مویودم فکر کردم ماسو خودمو به زور سرپا نگه داشتم. با خ

بود و  دهیکش درازتخت  ی. اشتباه نکرده بودم. روخندهیبهم م یو تو دلش کل کنهیم

 نیرنگ مارک کلو دیپاهاش بود. لخت بود و به جر باکسر سف یلپ تاپش هم رو

 "هیچرا انقدر جذاب و دوست داشتن یلعنت نیا ا،یخدا"تنش نبود.  یا گهید زیچ نیکال
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لپ تاپ باال اورده و داره منو نگاه  توریچشمم بهش افتاد که سرشو از پشت مان یوقت

گرفت  اریمغز مستم کنترل بدنم رو در اخت گهید کباریفکر از سرم گذشت.  نیا کنهیم

جلوش لخت بشم و بعد  خواستمیبه سرم افتاد.م یا گهید یطانیو نقشه شوم و ش

جلوتر رفتم، دستمو باال اوردم و بند نازک  یهمون حال ولش کنم و برم.  کم یتو

که بند  ییآوردم تا جا نییشونه هام پا یرو به دست گرفتم و اونارو کم کم رو راهنمیپ

 نییسر خورد و پا راهنمیتنم نداشتن و پ یتوان نگه داشتن اونو تو گهیلباس د یها

خرامان خرامان به سمت حمام برم اما متاسفانه پاهام  خواستمیافتاد. م نیزم یپام رو

چپمم  یکرد و پا ریپام افتاده بود گ ریکه ز یراستم به لباس ینکردن. پا یباهام همکار

از دهنم خارج شد. انقدر  یشدم و ناله ا نیو بعد با کله پخش زم دیچیراستم پ یبه پا

 نی. مثل اولزدمیم یو قهقهه عصباسف بار بود که خودمم به خنده افتاده بودم  تمیوضع

دوباره اومد  نیبودم و جلوش افتاده بودم زم دهیتوروتوگا د یرو تو مویماسکه  یشب

زانو ها و  ریبازومو نگرفت تا بلندم کنه بلکه دستاشو ز نباری. اما استادیسرم ا یباال

بدنم رو نگاه  یهمه جا یتخت گذاشت. با نگران یشونه م برد و بلندم کرد و منو رو

بدنم رو  یهمه جا ینشدم. وقت یو زخم دمیدن یتا مطمئن بشه که صدمه ا کردیم

منو بکن! - ؟یخوب-: دیازم پرس یبا نگران دیند بیاز زخم و آس یخوب چک کرد و اثر

 رونیمونده بود رو ب یتنم بود باق یکه رو یلباس کهیت نیزمزمه کردم و آخر نویا

 د،یبه دور مچ پام رس یو وقت دمیکش نییرو پا میتور دیگ سف. شورت تاندمیکش

-گوشه.  هیو پرتش کردم  دیکش رونیپاهامو باال آوردم و اونو با دستم از دور مچم ب

 . مویمن فرو کن ماس یخودتو تو
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از هم باز کردم تا منظره  تونستمیکه م ییپشت سرم گذاشتم و پاهامو تا جا دستامو

حرکت سرجاش نشسته  یب مویبذارم. ماس شیبه نما مویماس یاز واژنم رو برا یخوب

که راه انداخته  یمضحک شیبه نما کردیم یلب هاش باز یکه رو یبود و با خنده ا

لبم کاشت و بعد پتو رو   یرو یبوسه ا یروم. به طرفم خم شد و به آکردیبودم نگاه م

بهت گفته بودم خوردن اون مشروب -بدنم برهنه م انداخت و اونو پوشوند.  یرو

رفتارش داشت، منو  یکه تو یهمه تناقض نی. اری. شب به خستین یخوب دهیا نیسنگ

 ندک یلیمن خ دونمیبزنم اما نم یلیکرد. دستمو باال اوردم تا دوباره بهش س یعصبان

هوا گرفت و بعد با  یمچ دستمو تو واکنش نشون داد که عیسر یادیاون ز ایبودم 

باهاش دستامو به تخت بسته بود دوباره  کایورون شیکه عصر موقع نما یریهمون زنج

 و  دمیکوبیو اونور م نوریتخت خودمو به ا یکرد. رو ریمچ دستامو اس

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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