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و با   کردن ینگاهم م یاز دخترا با حسود  یلیگذاشتم سوار موتورم شدم خ کالهمو

پسر موتور  یبا   ریگذشت ام ینیرفتم خط شروع و منتظر موندم  چند م یسرعت آروم

بود  اما خودش هم مثل من کاله کاسکت سرش  دیسوار اومد موتورش بنفش و سف

 دم یدیو نم افشیبود ق

منو  یدوتا دستاشو جلو ری دختر رفت جلو ام یب رو ب روم نگاه کردم ک  الیخیب

 طرف مقابل باز کرد دختره رو ب من:اماده ؟ 

دادم رو ب اون پسره:آماده؟اونم گاز داد دختره پرچمو گرفت و چرخوند پام رو   گاز

دستاشو برداشت و   رمیام نی.....دو......سه و پرچمو زد زم کیز بود و گفت:کالچ و ترم

موتور با شتاب شروع ب حرکت   هویپامو رو گاز گذاشتم گاز دادم ترمز و ول کردم ک 

 جلو افتادم......  یلیکرد و خ

 

 رون ی و گفتم: بزارش ب ریمسابقه تموم شد کالهمو برداشتم و موتورو دادم ب ام یوقت

 بخورم برم  زیچی

برم چشمم ب اهورا خورد ک با اخم نگاهم   دمیجوابش نموندم و راهمو کش منتظر

 اومد جلو و   زدیبرام دست م ینجور یک هم دیب وضوح رنگم پر کردیم

 کلت؟ ی:خوب بود قهرمان سگفت

   ارمیدرم ینجوری:اهورا من خرجمو ارها
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 مردم؟؟؟!هااان :رها خفه شو ببر صداتو من اهورا

 دستشو گرفتمو   دیفهمینم یو کس یاما فارس زدیداد حرف م با

 م یخونه حرف بزن میبر ای:لطفا بگفتم

 مدرسه هوم یری م یساعت سه نصف شبه فردا چجور میزنی:حتما هم حرف ماهورا

 ا یب میری لطفا باهم م میبر ای:برها

 و راه افتادم سمت خونه  میاومد و سوار موتور شد اهورا

 از اونا برگشت و به رها گفت  یکی

 وگرنه  ایاروم همراه ما ب یلیخ_

 ؟؟ یرسیم ؟حسابمونوی:وگرنه چ اهورا

 ��ی ریچندتا م مینیزد:پسر بتاز ب رهاپوزخند

  زیشد اومد سمت رها که کاله کاسکتمو در اوردم و باهاش گالو یانگار عصب  پسره

 شدم 

سراغم کالهم و در  ان یب دن یسرشو گرم د شون یبق ارویشد با اون  زی:اهورا ک گالورها

و   کردیاز همه جلو تر بود داشت نگاهم م شون یکیاوردم و تو دستم نگه داشتم ک 

  ومدیم

 گمای خودت م یبرا  ستیسختت ن ییتنها نی:ببرها
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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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