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پشت لباس بود که فقط  کنهیلباس که مطمئن بودم توجه همه رو جلب م یاصلنکته 

باسنم لخت بود  یش تا باال هیو بق شدیشونه هام با دوتا بند نازک به هم وصل م یرو

و معلوم نشه.  رونیلباسم نزنه ب ریتا از ز دمیپوشیشورت م دیاحتماال نبا یعنی نیو ا

از  ینکته دقت کرده بود و قسمت نیلباس انگار به ا یطراح یتو ایالبته رابرت کاوال

دوخته  رشینازک و براق ز یلیآستر خ هی پوشوندیبدنم رو م حساس یلباس که جاها

. من رهیقرار نگ یعموم دیبدنم در معرض د یقسمت ها نیتر یشده بود تا خصوص

از  ییجا یکه نکنه اتفاق دمیترسیبه اون آستر نازک اعتماد کنم و م تونستمیخودم نم

فعال بشه،  تیاون همه جمع یدوباره جلو مویدرون ماس یبشه و ببر وحش دهیبدنم د

 میدست فیبپوشم. ک راهنیپ نیا ریشورت تانگ حداقل ز هیگرفتم  میتصم نیهم یبرا

و  یبند یکردم. کفش ها یخودم خال یعطر رو رو یرو برداشتم و با دست و دلباز

از در اتاق خارج بشم  نکهیپاشنه بلندم رو پام کردم و حاال حاضر و آماده بودم. قبل از ا

 رهیت شیانداختم، فوق العاده شده بودم. آرا یو به خودم نگاه ستادمیا نهیآ یجلو

موهامو  یجی. لوومدیبه پوست برنزه شده م م یلیخ ییو طال یمشک هیچشمام با سا

سرم جمع کرده بود، چند الخ از موهامو گذاشته بود که آزادانه دور  یباال یگوجه ا

وه کنه. و باکالس تر جل کیش یلیخ مباعث شده بود که چهره  نیو هم وفتمیصورتم ب

به سرم اضافه کنه و  یمصنوع یو مو اکستنشن یمدل مو مجبور شد کل نیا یالبته برا

رو  جهینت یوقت یول خوامشونیشده و نم نیغرغر کردم که سرم سنگ یمن اولش کل

سرم  یرو نیبودم و به نظرم ارزش تحمل کردن اون وزن سنگ یاز کارش راض دمید

رو  یبه اطراف انداختم. کس یدل کندم و از اتاق خارج شدم.نگاه نهیرو داشت. از آ
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 یبطر کیکه  دمید دمیکه رس منینبود. به نش یخبر یاز خدمه کشت دم،یدیمن

 ییبه جا مویماس یعنیقرار گرفتن. پس  زیم یپر بود رو مهیکه تا ن یو جام نیشامپا

 یرو برداشتم تا برا یو دست نخورده ا زیشدم و جام تم کینزد زیاطرافه. به م نیهم

اونجا  دیبه طرف عرشه رفتم شا دمیدینمرو اون اطراف  یکس چیخودم پر کنم. چون ه

 یبه خشک میتازه متوجه شدم که دار دمیبه عرشه رس یکنم. وقت داینفرو پ هیبتونم 

ثل شهر م یکننده بود. چراغ ها رهیجذاب و خ یلی. منظره رو به روم خمیشیم کینزد

 . دنیدرخشیشب م یکیتار یآسمون پر ستاره تو کی

 هم معروفه.  زیبه اسم ساحل ون دو،یل گنیبهش م-

که صدا ازش  یبه گوشم خورد. سرمو به عقب برگردوندم و به سمت ییآشنا یصدا 

بود و جرعه جرعه  ستادهیا کوینیاومده بود نگاه انداختم. چند قدم عقبتر از من دوم

 . دینوشیم نیدستش شامپا یداشت از جام تو

 . یکننده شد رهیفوق العاده خ ،یشیم رینظیب راهنیپ نیا یکه تو دونستمیم- 

 . دیگفت و جلوتر اومد و دو طرف گونه هام رو بوس نویا کوینیدوم 

 . کوینیدلم برات تنگ شده بود دوم- 

 حرفو زدم و اونو محکم بغل کردم.  نیته دلم ا از

و  یو پول زهیریصورت و موهات بهم م شیآرومتر، وگرنه کل آرا کمیخب لورا  یلیخ- 

 دوباره از اول شروع کنن.  دیبا یجیدوست پسرش لو
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 یچرم یحرفا رو زد، دستشو پشت کمرم گذاشت و منو به سمت مبل ها نیخنده ا با 

 : دمیو پرس دمینوش نمیاز شامپا یکرد. جرعه ا تیهدا

 کجاست؟  مویدن ماس-ُ 

که اونم کت شلوار  دمیبهم انداخت. تازه فهم ینگاه شرمنده و عذرخواهانه ا کوینیدوم 

 دوباره منو قال گذاشته و رفته و حاال  مویماس یعنی نیتنشه و ا یرسم

 کنه.  یخودش منو همراه یرو فرستاده تا به جا کوینیدوم

 ... دیخب اون با-  

ادامه نده و اونم جمله ش رو نصفه کاره رها کرد.  گهید کوینیباال آوردم تا دوم دستمو 

 گرفتم، گفتم:  کوینیرو باال آوردم و به طرف دوم نمیجام شامپا

 . میو خوش بگذرون میلذت ببر نمونیاز شامپا ایب الش،یخیب- 

و حاال با  میشد ادهیپ یاز کشت قهیاز چند دق. بعد میبعد هم جام هامون رو به هم زد و

  قی. قامیکردیبه سمت ساحل حرکت م کیانتیآدر یایآب ها آرام در یرو یموتور قیقا

که  کردمیفکر م نیو من به ا کردیعبور م زیون ییایروآب شهر  یاز کانال ها یبه آرام

 مونم؟یکه گرفتم پش یمیاز تصم ایادامه بدم  ینطوریرو هم ندهیآ کسالی خوامیم ایآ

اگر  ده،یبود رس خواستهیکه م یزیسکس داشتم و حاال که اون به چ مویاالن که با ماس

چرا هرلحظه انقدر  که دمیفهمیبرم؟ نم ذارهیو م کنهیازش درخواست کنم، منو ول م
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صدام  کوینیاون برگردم. دوم شیو دوست دارم دوباره پ شهیتنگ م مویماس یدلم برا

 . دیکش رونیکرد و منو از عالم افکارم ب

  ؟یموقع رفتنه، آماده ا- 

 

 

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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