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 ، ورا خدا لعنتت کنه َل-

 زونیبغل من انداخت و به گردنم آو یخودشو تو دمیمنو دم در د نکهیبه محض ا اولگا

 شد. 

 ! یستادیتو، ُم چرا دم در وا ای. بدهیتورو دزد یکیفکر کردم  یفکر کردم رد- ، 

 . دیگرفت و منو داخل خونه کش دستمو 

 .... دیاوال...من با خوامیمعذرت م- 

نتونستم ادامه بدم. اولگا وحشت زده به من  گهیو د ختنیگونه هام ر یاشکام رو اما

 شده بودو دستشو دور شونه م حلقه کرد و منو به سمت هال کشوند.  رهیخ

 . یداشته باش یدنیبه نوش ازیفکر کنم ن- 

 نشسته بود.  نیزم یمن رو یشراب جلو یبعد با بطر قهیگفت و و چند دق نویا 

 . نجایاومده بود ا نیمارت- 

 بهم انداخت.  یبحثو باز کرد و نگاه مشکوک سر 

زده  بتیغ هویافتاده. گفت که تو  نتونیب یو گفت که چه اتفاق دیپرسیدرباره تو ازم م- 

  ،یگفت ظاهرا تو قبل از اون برگشت ،ینامه براش گذاشت کیو فقط 

چه اتفاق  قایدق نمیکن بب فی.  ورا تعریو از خونه ش رو ترک کرد یجمع کرد لتویوسا

که هروقت خودت دلت  دونستمیاما م رمیباهات تماس بگ خواستمیل افتاده؟م َیکوفت
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و بهش نگاه  دمیشراب نوش ی. جرعه ایزنیبهم زنگ م یبخواد باهام درد و دل کن

 رو نگفته بودم.  قتیحق چکسیلحظه به ه نیکردم. تا ا

چقدر  دونمیشدم. م گهید یکیهاش خسته شده بودم و عاشق  یتوجه یاز دست ب-  

 بزنم.  یدرباره ش حرف خوامینم نیهم یبرا هیداغون تیوضع

انداخت و مشخص بود که حرفمو باور نکرده و قانع نشده. اون  یبهم نگاه اولگا 

دوستم بود و تک تک حرکات من رو از بر بود و  نیتر یمیو قد نیتر یمیصم

 ربط گفت:  یب یلیحرف بزنم. خ خوادیدلم نم ییکه چه موقع ها دونستیم

 یزندگ یبرا ییجا ؟یشده ولش کن، حاال اوضاعت چطوره؟ خوب یخب، عال یلیخ-

  ؟یکردن دار

 عایسر خواستیاما چون م هیآپارتمان اجاره کردم، خونه بزرگ هیاز آشناهام  یکیاز -  

اونجارو بهم اجاره  یمناسب متیداشت با ق اریآدم قابل اعتماد ن کیاز کشور بره و به 

 داد. 

 و گفت:  داشتیشراب برنم دنیدست از نوش اولگا 

  شه؟یم یکارت چ نکهیا یخب سوال مهم بعد-  

جمع و  مویبه خودم برسم و زندگ کمی خوامیدارم اما فعال م یکار شنهادیچند تا پ- 

 ردن ندارم. جور کنم، حال و حوصله کار ک

 و ادامه دادم:  کردمیم یدستم باز یجام شراب تو با
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سر کار.  گردمیبهتر شدم برم یخودم سر و سامون بدم وقت تیبه وضع کمی خوامیم-

 کنم.  یرانندگ یالکل و در حال مست دنیبعد از نوش خوامیبمونم؟ نم نجایامشب ا شهیم

 و گفت:  دیش گرفت و دستشو به بازوم کوب خنده 

  ؟یاز کجا آورد نیماش یول ه،یچه حرف نیا یبمون یتونیمعلومه که م- 

 سپرده دست من.  نشمیصاحبخونه م ماش-

ولو  نیزم یواسش سرهم کردم و جام هر دوتامون رو از شراب پر کردم. رو یدروغ

و  ییبای. براش از ززدمیحرف م ریماه اخ کیدرباره اتفاقات  میو داشت میشده بود

کردم. درباره غذاهاش، شراب هاش و کفش هاش. بعد  فیتعر یلیسیس یها تیجذاب

 اولگا گفت:  میکرد یشراب رو هم خال یبعد ینصف بطر نکهیاز ا

از  شتریب گهیچون د هیکن اصل ماجرا چ فیخب، حاال راستشو بهم بگو و تعر یلیخ- 

بدونم،  یزیچ خوادیچپ و وانمود کنم که دلم نم یخودمو بزنم به کوچه عل تونمینم نیا

از  لمیف کیگذرونده بودم مثل  مویکه با ماس ینشدم. تمام لحظات وونهیزود باش تا د

دوش  ریو با من ز دمیبار بدن برهنه ش رو د نیاول یبرا یچشمم رد شدن، وقت یجلو

بودم و و در  دهیکه باهم رقص یشب ،یحیتفر یکشت یاتم توکردنمون و لحظ دیبود، خر

 شده بود.  دیناپد میکه اون از زندگ شبیآخر هم د

 اون.... -

 گذاشتم و گفتم:  نیشرابم رو زم جام 
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. دهیم تیبهم اهم یلیست و خ افهیو ق پیگذاره، خوش ت ریتاث ه،ییخاصه،جادو یلیخ- 

 یزیهرچ شهیو مخالفت کردن نداره و هم دنیرو تصور کن که طاقت نه شن یمرد هی

دختر بچه حواسش بهم هست و  کیمثل  شهیکه هم ی. مردارهیرو که بخواد بدست م

سکس رو هم بهش  یالعاده ش تو قو مهارت فو یمراقبمه. در آخر هم جاذبه جنس

و  دهیمتر و نود سانت قد داره، بدن ورز کی ست،ین نیاضافه کن. تازه همش ا

از  یکیشده  دهینداره. انگار مسجمه تراش یدرصد هم چرب مین یکه حت یعضالن

 مویپهن....اون خب...اسمش ماس یباستانه. باسن برجسته، شونه ها ونانی انیخدا

 ئه. 

 تموم کردم.  نجایباال انداختم و حرفامو هم یا شونه

و  یولش کرد یواسه چ نمیبگو بب ستن،یواسم مهم ن یکه گفت یینایخب، ابه جهنم - 

  نجا؟یا یحال و روز برگشت نیبا ا

کنم و بهش  دایجواب درست و درمون پ کیلحظه به مغزم فشار آوردم تا  چند 

 و آخر گفتم:  دیبه ذهنم نرس یچیبدم اما ه لیتحو

از خانواده  یکیمتاسفانه، اون پسر  ستین ایسادگ نیبه ا هیآخه قض یدونیخب م- 

خوششون  یخارج یو خانواده ش از دخترا استیتالیفوق العاده ثروتمند و سرشناس ا

 و قبولشون ندارن.  ادینم

درباره ش حرف  یداشت یوقت ،یازش خوشت اومده و قبولش دار یلیظاهرا تو خ یول-

 . زدنیو برق م دنیدرخشیچشمات مثل فانوس م یزدیم
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خاطرات  شتریب یبزنم، هرچ یحرف مویدرباره ماس نیاز ا شتریب خواستینم دلم 

 . شدیم شتریدرد و رنج قلبم ب ومدیم ادمیکه برام ساخته بود  یرینظیب

 برم به مادر و پدرم سر بزنم.  دیفردا با م،یبخواب میبر ایوقته اوال، ب رید-

خوش  یو حساب رونیب میباهم بر کشنبهی یکه قول بد یبه شرط یباشه، ول- 

 . میبگذرون

 اوردیچشمام بخونه اما اون کم ن ینگاهش کردم که خودش مخالفت رو تو یجور هی 

 و گفت: 

و  میریماساژ بگ میصبحش بر میتونیم گذره،یخوش م یلیخ گه،یلوس نشو د ،یه-  

 و بزن و بکوب....  یبعدشم جشن و پارت زنم،یشهر م یتو یدور هی رمیعصر م

و شور و شوقش باعث شد  یشاد دنی. ددیپریم نییو باال و پا گفتیم نارویا جانیه با 

خبر از خودم ول  یهمه مدت اونو ب نیا نکهیاحساس گناه بهم دست بده و بخاطر ا

 نخواستم دلشو بشکونم و جواب دادم:  نیهم یداشتم، برا یکرده بودم حس بد

 امروز که هنوز دوشنبه است آخر هفته رو در خدمت توام. -،  التیباشه تعط یول   
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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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