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

اونجا طول کشید و وقتی برگشتم خونه ماسیمو رو هیچ جا پیدا نکردم. گوشیمو برداشتم و شماره شو  

 اما جواب نمیداد. از قبل بهم نگفته بود که امروز جلسه یا چیز دیگه ای داره  گرفتم  

برای همین کمی نگرانش شدم اما به خودم دلداری دادم و گفتم اون یه مرد بزرگ و بالغه و قطعا بالیی  

بودن  به سرش نمیاد.  بعد از گذشتن دو ساعت و سی تا تماس تلفنی که همه شون بی جواب مونده  

اعصابم واقعا بهم ریخته بود. رفتم سراغ واحد رو به رویی که ماسیمو بهم گفته بود افرادش اونجا  

میمونن تا شاید اونا ازش خبری بهم بدن اما کسی درو باز نکرد. نگاهی به ساعتم انداختم و زیر لب  

بود و من باید هرچه  چندتا فحش آبدار و حسابی نثار ماسیمو کردم، االن دیگه وقت رفتن به مراسم  

سریعتر آماده میشدم.  پیراهن کوتاهی که هدیه ماسیمو بود با کفشایی که پاشنه های خیلی بلندی  

داشتن ست کردم و پوشیدم. حاضر و آماده روی مبل راحتی وسط هال نشستم و با خودم فکر کردم،  

و خواسته مادرم کاری میکردم اون  االن باید چیکار کنم؟ دلم نمیخواست برم اما اگه دوباره برخالف میل  

 قطعا منو میکشت!   

کیف دستی و سوویچ بی ام دبلیو م رو برداشتم و به طرف پارکینگ راه افتادم. تا برسم پایین با خودم  

فکر کردم که حاال جواب پدر و مادرم رو چی بدم و بگم اونی که قرار بود همراهم بیاد چی شده؟ و آخرم  

جه رسیدم که همون دروغ همیشگی یهو حالش بد شد و مریض بود میتونه بهترین بهونه  به این نتی 

باشه.  هنوز دویست متر هم از خونه دور نشده بودم که توی آینه دیدم، یه ماشین با سرعت داره پشت  

  سرم میاد، اون ماشین از کنارم گذشت و راهمو بند آورد و بعد ماسیمو خیلی شیک و آراسته از فراری 

مشکی رنگ پیاده شد و به سمتم اومد. یه کت شلوار خاکستری پوشیده بود که به خوبی روی بدن  

عضالنیش نشسته بود و زیبایی هاش رو به نمایش گذاشته بود. در ماشینم رو باز کرد، دستشو به سمتم  

داخت خیلی مختصر  دراز کرد تا بهم بفهمونه از ماشین پیاده شم و بعد در حالی که شونه ای برام باال مین 

 گفت:  
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 کار داشتم. بیا پایین.  -   

مثل دخترای سرتق با دوتا دستم فرمون ماشین رو چسبیدم و حتی برنگشتم بهش نگاه کنم. اصال قصد  

نداشتم کوتاه بیام و به حرفش گوش کنم و یا میلی متری از جام تکون بخورم. متنفرم بودم از اینکه در  

انی پیدا میکردم و اون کار پر رمز و رازش که هیچی ازش سر در نمیاوردم هم اعصابم  مقابلش حس ناتو 

رو بهم میریخت. میدونستم که حق سوال پرسیدن ندارم و حتی اگر بپرسم هم اون جوابی بهم نمیده،  

پس الکی خودمو به زحمت ننداختم چون میدونستم اونجوری ممکنه بیشتر از این عصبانی بشم. چند  

بعد یه ماشین شاسی بلند مشکی، پشت ماشین من پارک کرد و ماسیمو در حالی که از رفتارم  لحظه  

 آزرده شده بود گفت:  

لورا، اگه تا دو ثانیه دیگه نیای پایین، خودم از ماشین میکشمت بیرون، لباستو توی تنت جر میدم و  -   

 موهایی که آرایشگر جون کنده تا درستشون کنه رو بهم میریزم.  

این حرفا رو خیلی جدی میزد و من حوصله و اعصاب جنگ و جدل باهاش رو نداشتم برای همین  

دستمو توی دستش گذاشتم و به طرف فراری مشکی رنگ رفتیم. چند لحظه ای توی ماشینش منتظر  

نی گذشتن  موندم و نمیدونستم داره اون بیرون چه غلطی میکنه! بعد از ثانیه های زیادی که خیلی طوال 

بالخره در سمت راننده رو باز کرد و روی صندلی نشست و بعد هم انگار نه انگار که اصال اتفاقی افتاده  

باشه خیلی عادی و ریلکس دستشو روی رون پام گذاشت، نوازش گونه انگشتاشو روی پوست برهنه پام  

 کشید و گفت:  

 خیلی زیبا شدی، اما یه چیزی کمه.  -   

بعد دستشو به سمت داشبور جلو برد و جعبه مخملی رو که روش تیفانی اند کو* حک شده بود رو    

 بیرون  
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کشید. دلم میخواست فضولی کنم و ببینم چیه اما ماسیمو باید تنبیه میشد برای همین سعی کردم خودمو  

های قیمتی روش خودنمایی  بی تفاوت نشون بدم. وقتی جعبه رو باز کرد و گردنبد زیبایی که سنگ  

 میکردن توی محدوده دیدم قرار گرفت گفتم:  

 فکر نکن با یه گردنبند زپرتی میتونی خرم کنی و میبخشمت!  -   

 گردنبند رو از توی جعبه بیرون کشید و اونو دور گردنم بست و بوسه نرمی روی گونه م کاشت.    

 حاال عالی شدی.  -   

 اخت.  اینو گفت و ماشین رو راه اند   

محض اطالع بگم این یه گردنبند پالتنیومی با سنگ های الماسیه، اگر از سطح معیار های تو پایین  - 

 تره و نپسندیدی واقعا معذرت میخوام.  

با یه لبخند مرموز این حرفارو زد، انگار میخواست برتری و ثروتش رو به رخم بکشه و بهم بفهمونه که    

رابر این جواهر ارزشمند مثل یک شوخی مسخره است. روشو به طرف من برگردوند تا  در ب   " زپرتی" واژه 

 ببینه چه واکنشی از خودم نشون میدم اما یهو دوباره چشماش آتیشی شدن و پرسید:  
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ایل کامل این رمان ــــــــــ و دانلود ف "  روز 365رمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 ید ـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــ فا آنرا خریـــــــــــ بصورت 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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