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کامل  پمیداشت رو هم پام کردم و ت یسوزن کیبار یکه پاشنه ها میپاشنه بلند مشک

تنش کرده بود تا نقاط قوتاندامش رو به  یبود و لباس ستادهیبود.  کنار من اولگا ا

 بزرگ و باسن برجسته ش!  یها نهیبکشه، س هیقبه رخ ب یخوب
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رنگ بود تنش کرده بود. در  یکرم بایکه تقر یبند یها نیکوتاه با آست راهنیپ هی

رنگش که از سر و گردنش و  ییکفش پاشنه بلند کرم رنگ و جواهرات طال تینها

 رو کامل کرده بودن.   پشیبودن ت زونیدستاش آو

  

 . میترکونیامشب مال ماست، م-

  

 گفتم:  دادمیبه سمت در هل م که اونو یگفت و من در حال نویبا خنده ا اوال

  

خودمو به چه سر و  امیو کنارت به چشم ب ارمیاز تو کم ن نکهیا یفقط نگاه کن برا-

 در آوردم.  یوضع
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 یتمام کالب ها یها ریاز مد یکیبود که حداقل با  نیاولگا ا یزندگ بیاز عجا یکی

و  میشد یخود کالب.  سوار تاکس یوقتا با صاحب اصل یبعض یورشو دوست بود و حت

. اونجا میمرکز شهر بود راه افتاد یمورد عالقه مون که تو یاز کالب ها یکیبه سمت 

البته  م،یزدیو مخ پسرا رو م دمیرقصیم م،یکردیو مست م میخوردیتا خرخره مشروب م

 ینداشتم. وقت نهیزم نیا یتو یاستعداد چیمورد آخر تخصص اوال بود و من ه نیا

 یکه جلو یلیبا صف دراز و طو م،یشد ادهیکالب نگه داشت و ما ازش پ یجلو یتاکس

 مواجهبودن،  ستادهیاون صف منتظر ا یدر کالب شکل گرفته بود و حداقل صد نفر تو

که  یدر از کنار همه شون رد شد و پشت طناب یجلو تیتوجه به جمع ی. اولگا بمیشد

که  یگاردی. دو طرف گونه بادستادیا شدیافراد م در قرار گرفته بود و مانع ورود یجلو

صف صد  کیکه  یطناب رو کنار زد و ما در حال یکلیو مرد ه دیدر بود رو بوس یجلو

 نفره پشت سرمون بود وارد کالب 
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همسر صاحب کالب به استقبالمون  میپامون رو داخل گذاشت نکهی. به محض امیشد

 رو دور دستمون بست و رو به اوال گفت:  یپ یآ یمهمانان و یمچ بند ها کایاومد. مون

  

 ! یمحشر شهیمثل هم-

  

 دراز کرد تا باهم دست بدن و گفت:  کایزد و دستشو به طرف مون ینیلبخند دلنش اولگا

  

و سرشو چند بار  دی.   زن جذاب رو به رومون خندیگیم نویهم نجایا امیهر وقت که م-

 به چپ و راست تکون داد و گفت: 
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 . میباهم مشروب بخور یایب دیبا ،یقسر در بر ذارمیفکر نکن م-

  

به مهمانان  یخدمت رسان یکالب برا یکه تو ییاز دختر ها یکیبعد با دست به  و

 میدیبه باال رس یکنه. وقت یزد تا مارو تا باال همراه یاشاره ا دنیچرخیم نشونیب

 کرده بود مارو ترک کرد.  مونیکه همراه یو دختر مینشست زیم کیپست 

  

 . یامروز مهمون من-

  

صدام به  شدیکه پخش م یکر کننده ا یقیموس نیداد زدم تا ب نویبلند ا یصدا با

بهم داده  کوینیکه دوم یبردم تا کارت اعتبار فمیک یگوش اولگا برسه و بعد دستمو تو

بار امشب ازش استفاده کنم و  نیو آخر نیاول یبرا خواستمیبکشم. م رونیرو ببود 

 ! وبمشر دم،یخریباهاش م زیچ کیفقط هم 
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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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