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 ح -

 اگر بگم ازت متنفرم چیمیگی درجوابش؟؟؟؟؟ -

 ��میگم دیووانه وار عاشقتم  -

 اووووفش فدات شم توله من  -

 حاال تو ج یا ح -

 ح -

 اگر بهت بگم که قلبم مشکل داره و تا دوهفته دیگه بیشتر نیستم چیکار میکنی! -

 ساشا مطمئنم تا آخر میمونی-

 از کجا میدونی؟؟؟ -

 چون بعد قلبت قلب من تو سینت میتپه  -

 با این حرف دالرام یه بوس محکم بهش دادمو گفتم عاشقانه میپرستمت  -

 خو حاال بسه هندی بازی درنیار ج یا ح-

 بی احساس ج انتخاب میکنم   -

 �😁�خب ساشا جونم باید دوبطری خانواده آب بخوری   -

 باراناااااااا -
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دم و همه رو با کلی غر خوردش  ....باهم کلی بازی  همین که گفتم رفتم براش اور -

کردیم و دیگه خوابم میومد رفتیم سمت اتاق خواب و من دراز کشیدمو ساشا هم دراز  

 دقیقه درمیون میرفت دستشوویی منم میزدم زیرخنده ۷کشید ....ساشا هر 

 بارانا برات دارم کل سنگ های کلیه ام دفن شدش بچه پروووو   -

 بار رفتم دستشویی آخر سر بیحال کنار بارانا دراز کشیدم و خوابیدم ۶۰تاصبح باالی 

ساعت یازده شب بود و من هنوز تو فکر نقشم بودم اما اهورا خواب بود و با کلی کرما 

هایی که ریخت ک نگم بهتره با صدای پیامک گوشیم بلند شدم نگاه کردم امیر بود 

 مسئول مسابقات موتور چشم چرخوندم

 وقتشه!_

شلوار چرم جذبمو پوشیدم و با جلیقه چرم ستش ک زیپ داشت زیپشو تا خط سینم 

پایین اوردم کفش ورنی مشکی پاشنه ای پنج سانتی داشت پوشیدم رژ مشکی و زدم 

خط چشم گربه ای کشیدم ک یکی و ک اصال خودم نبودم دیدم برگشتم اهورا رو نگاه  

م شانس یاره کمدمو باز کردم کاله  کردم خواب بود خوابش سبکه اما امشب ظاهرا با

کاسکت مشکیم و با سوییچ موتورمو برداشتم و یواش و آروم رفتم حیاط از اینکه  

راحت اومدم بی هیچ صدایی نفس آسوده ای کشیدم و رفتم سمت انباری زیر زمین و  

 پارچه رو از موتورم کشیدم رو موتورم دست کشیدم
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ستانی هاترمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ ایل کامل  ــــــــــ و دانلود ف "  سه دبیر

 یدـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــ فا آنرا خریـــــــــــ این رمان بصورت فایل نی دی اف لط

 جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنید
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