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هال و  ی. برگشتم توخوردنیاتاق به چشم م نیا یتوش قرار گرفته بود هم تو

 مقابلش  نیزم یرو روشن کردم و زدم کانال اخبار. چمدونم رو باز کردم و رو ونیتلوز

و داشتم تک تکشون رو  ختمیر رونیچمدون بود رو ب یکه تو یی. پاکت هانشستم

 یان. کارت بانک، چند تا سند و تو یهرکدوشون چ اتیمحتو نمیتا بب کردمینگاه م

روش نوشته شده بود قرار گرفته  ویام دبل یکه آروم ب ینیماش چیپاکت سوو نیآخر

که  یمدل نیآخر نیآپارتمان که االن توش نشسته بودم و ماش هیروزه صاحب  هیبود. 

تر کاغد هارو خوندم  قیدق یخونه م قرار داشت، شده بودم. وقت نگیپارک یتو

ترکم کرده  مویهم شدم.حاال که ماس یاردیلیم یحساب بانک کیکه صاحب  دمیفهم

با  خواستیکار؟میچ خوامیم زارویچ نیبدون اون ا خورن؟یبه چه دردم م نایا گهید

 دیحساب کنه؟در واقع برعکس بود من با هیاون سه هفته باهام تسو اطربخ نکارشیا

 ییکه برام ساخته بود بهش بها ینیریو ش زیدر   عوض اون همه لحظات خاطره انگ

 . کردمیرو پرداخت م

 

 یکاینزد گهیتموم شد د لمیکار باز کردن چمدون ها و جا به جا کردن وسا   یوقت

 چیباشم. مدارک و سووخونه تنها  نیا یشب تو خواستیشب بود و من دلم نم

که شماره واحد  یرفتم. محل پارک نگیرو برداشتم و با آسانسور به پارک نیماش

بلند رو  یشاس لویام دب یک بیکردم و  دایآپارتمان من روش نوشته شده بود رو پ

باز  یرو زدم و همراه با صدا نیکه اونجا پارک شده. دکمه باز شدن قفل ماش دمید
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و امن  نیاز بهتر یکی مویهم روشن شدن. ماس نیماش یشدن   قفل در چراغ ها

و نرمش نشستم و استارت  یچرم یصندل یبود. رو دهیها رو برام خر نیماش نیتر

ورشو رو مثل کف دست بلد  یراه افتادم. همه جا نگیپارک یزدم و به سمت خروج

 یابونیبه خ یابونیش بودم. از خها ابونیخ یو گشت زدن تو یبودم و عاشق رانندگ

دوستم، که چند هفته بود باهاش  نیخونه بهتر یساعت جلو کیو بعد از  رفتمیم یبعد

 حرف نزده بودم، متوقف شدم. 

دوستم، که چند هفته بود باهاش حرف نزده بودم، متوقف شدم.  نیخونه بهتر یجلو

در باز شد  یرو وارد کردم و وقت اطیح یرو نداشتم که برم. رمز در ورود یا گهید یجا

.  میباهم دوست بود یوارد شدم و به سمت در خونه رفتم و زنگ زدم. ما از پنج سالگ

 تیبه موقع ی. بستگکتریوقتا کوچ یو بعض بزرگتروقتا  یاون مثل خواهرم بود. بعض

 درشت و گرد. مردا براش یداشت و چشما یاهیس یداشت که چطور رفتار کنه. موها

و عاشقش بودن. حرکاتش ذاتا با عشوه همراه بودن و چهره  شکوندنیسر و دست م

 یمحسور کننده ا تیبود و جذاب یشک دختر خوشگل یداشت. اولگا ب ییبایز یلیخ

 نطوریبه ارث برده بود، هم شیکایهاش رو از رگ آمر ی. دو رگه بود و خوشگلاشتد

وقت تالش  چیبود.  اولگا ه تشیجذاب یاصل لیرنگش رو که دل یتونیپوست برنزه ز

همون نگاه اول همه  یانگار مهره مار داشت، تو کرد،یجذب مردها نم یبرا یخاص

با همه گرم  عیبود و سر یجوشدختر پر جنب و  یلی. خشدنیش م فتهیمردها ش

تر دوست ناباب و دخ گنیبود که مامان باباها بهشون م ییاز اول مدل دخترا گرفت،یم

 خواستنیکه مردها ازش م یزیساده بود، اون هر چ یلیخراب.  رابطه ش با مرد ها خ
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. اون هرزه نبود کردنیپول خرج م یو مردها در عوض براش حساب دادیرو بهشون م

موندن  کنفریبا  یادیرابطه داشته باشه و مدت ز یادیز یفقط دوست داشت با مردها

مردها انقدر احمقن که حاضرن براش  یو خب معتقد بود وقت بردیحوصله ش رو سر م

 یمعنا و مفهموم خاص چیاولگا ه یپول خرج کنن چرا مخالفت کنه؟ کلمه عشق برا

شرکت  کیحاضر با صاحب  لنداشت. در حا یبه عشق و عاشق ینداشت و کال اعتقاد

اوقات  یگاهاضافه تر نداشت.  یها طنتیش یو وقت برا ذاشتیقرار م یشیلوازم آرا

و هروقت که دوست پسرش خسته بود  رفتیم یرسم یها یبا اون مرد به مهمون

 و در  کردنیباهام نم یا گهی. کار خاص ددادیهاشو ماساژ م قهیشق

مجلل و راحت براش فراهم کرده  یزندگ کیاون مرد  یساده ا یها زیچ نیهم قبال

 بود. 
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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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