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

 یتو شیپ هیرو که تا چند ثان یو همون دستآتش فروزان خشمم رو کنترل کنه. مارک

 داز کرد و گفت:  مویدست من بود، به سمت ماس

 ! یچه افتخار مو،یدن ماس-ُ 

بودن  ستادهیهم ا یتکون داد. رو به رو یدست اون مرد رو گرفت و فقط سر مویماس 

  نشونیب ینیسنگ یلی. جو خکردنیرو نگاه م گهیهمد رهیخ رهیو خ

روشو به طرف  موی. ماسدیکشیپرسروصدا و از سر حرص نفس م مویبود و ماس برقرار

خنده.  ریگفت که باعث شد همه بزنن ز یزیچ ییایتالیکنارش برگردوند و به ا یمردها

 : دمیاز مارکو پرس

  ه؟یاون ک یدونی؟میشناسیرو م مویتو ماس- 

 برام زد و گفت:  یچشمک مارکو 

. امکان نداره که کنمیم یزندگ ایتالیا یساله که تو نیمن چند شناسم،یمعلومه که م- 

 نشناسمش. 

  ؟یدیبا من رقص نحالیو با ا هیاون ک یدونستیم- 

 نه.  تیجمع نیو وسط ا نجایخب فکر نکنم اون منو بکشه، حداقل ا- 

 سر داد و ادامه داد:  یا قهقه

رقص ما  نیآخر نیا دوارمیبکنه، پس ام نکارویا تونهیاصال نم لیدال یلیالبته بنا به خ- 

 نباشه. 
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پشتش  ینبود رو باال آورد و بوسه ا مویدست ماس یگفت و دست آزادم که تو نارویا 

اونو به چشم دنبال  شدیکه م ییتا جا مویزد. ماس بشیغ زهایم نینشوند و بعد هم ب

 کرد و بعد نگاهش به طرف من برگشت. 

حرف  یدیمالیکه خودتو به اون مرد م یلورا، حرکات باسنت و جور یدیرقص یعال- 

 نداشت! 

 نداشت.  دنیهم حال و حوصله رقص کوینیحوصله م سررفته بود، دوم- 

 دیرو چشمام بدم تا شا تونمیکه م یحالت نیکردم مظلوم تر یداد و سع حیتوض براش

بار  نیکرده بود و ا رییسالن باز هم تغ ینگ تودلش به حالم بسوزه و منو ببخشه. آه

کتش رو در آورد و به  موی. ماسشدیمخصوص رقص سالسا داشت پخش م یقیموس

 سپرد.  کوینیدست دوم

 ! یچ یعنی دنیرقص دمیبهت نشون م- 

هنوز  ستیرقص شدم. پ ستیبار سوم وارد پ یبرا مویگرفت و من همراه ماس دستمو 

پا به اونجا  یمن و مارکو هنوز کس شیچند لحظه پ ییخلوت بود و بعد از هنرنما

که  مویمن و ماس دنیدو تا زوج مشغول رقص بودن که با د یکینذاشته بود. فقط 

گذاشتن.  یما خال یفضا رو برا واونجا رو ترک کردن  عیسر میشدیم کیداشتم نزد

تا آهنگ رو از اول شروع کنن. مست بودم و  کرد یبه گروه نوازنده ها اشاره ا مویماس

به عقب هل  یرو کم ویفوران کنه. ماسم هویباعث شده بود اعتماد به نفسم  یمست

رو به خاک  مویپوز ماس خواستمیرقصم اعتماد داشتم که م یدادم. انقدر به مهارت ها
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. خداروشکر که مفرستاد رونیچاک دامن ب یبمالم. دامن لباسم رو باال زدم و پامو از ال

در  میخصوص یشورت تانگ پام کنم وگرنه االن کل اندام ها هیگرفتم حداقل  میتصم

بود. به  یو انرژ جانیسالسا پر از ه یقی. موسگرفتیقرار م یعموم یشیمعرض نما

که  ستیبارش ن نیحرکاتش رو شروع کرد متوجه شدم که اول مویماس نکهیمحض ا

و با حرارت  اقیکارش وارده. پر از شور و اشت یو تو کنهیرقص رو اجرا م نیداره ا

 یوحش یکه با خو یقیموس جانیتند و پر ه تمیو با ر دمیکشیرو به آغوش م گهیهمد

 موی. ماسمیدادیداشت بدنمون رو تند تند تکون م یادیز یسازگار مویماس یو تهاجم

 فشار ریز خواستیو انگار م گرفتیاوقات کمرم رو محکم م یرقص گاه نیدر ح

و هم  هیمن هم تنب یبرا ییجورا هیرقص  نیکه ا دونستمیدستاش اونو خرد کنه. م

و باهم  رهیگیدست منو م مویآهنگ تموم بشه ماس نکهیبه محض ا دونستمی. مقیتشو

 یبرا شهیشروع م میاصل هیو اونجاست که تازه تنب کنمیمراسم شام رو ترک م نیا

آهنگ به آخر نرسه. دلم  نیا چوقتیکاش ه یکه ا کردمیدلم آرزو م یتو نیهم

و تاب بخورن و  جیهم پ یبدن هامون رو م،یبمون یهمونجور شهیهم یبرا خواستیم

و خاص  زیخاطره انگ یلیرقص رو خ نیا انیپا دیغرق بشم. با مویآغوش ماس یتو

از  ایباال نبرم  یلیزده نشم و پاهامو خ جانیه یادیدادم ز حیاما ترج میکردیتموم م

و من  دیرس انیبه پا بالخره یقینشن. موس دهید د،یکه نبا ییهم بازشون نکنم تا جاها

 هی. بعد از چند ثانزدمیخودم رو پناه داده بودم و نفس نفس م مویماس یبازوها نیب

. کردنیم قیباال رفت و همه داشتن مارو تشو تیجمع یاهویدست زدن و ه یصدا
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هوا  یجدا شدن و اون چند بار تو نیجنتلمن منو بغل کرد، پاهام از زم کیمثل  مویماس

  تیگذاشت و به طرف جمع نیزم یچرخوند و بعد هم منو رو خودشمنو دور 

 

 

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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