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گفتم ک سیامک برادر شیریمه و مادرمون رفیق بودن اما اختالف پیدا میکنن درصورتی  

بازی کنه تا ک سیامک از همون بچگی بهم چشم داشته ب قول خودش باید با طعمه 

بعد بخورتش براش لذت بخشه حتی گفتم از اینکه پدرم در حقم هیچ محبتی نکرد  

فقط و فقط نیاز های پولیمو برطرف میکرد چیزی ب اسم محبت از زندگیم نداشتم و 

 اومدم خارج انقد گفتم نفهمیدم کی خوابیدم 

ی وقت مناسب تر   اهورا:همه رو با گریه میگفت مطمئنم قضیه بیشتر از ایناست و باید

 ازش بپرسم فعال باید بخوابیم فردا دالرام و شایان و بفرستیم ایران 

بودش صدا زدمو شایان هم بیدار ۱۰دالرام: با صدای گوشیم از خواب پاشدم ساعت 

 پرواز داریم  ۳کردم باید آماده میشدیم به قول گفته شایان ساعت 

 . رفتم داخل آشپزخونه تا یه چیزی درست کنم.. 

 شایان بیا صبحانه پنکیک درست کردم همون چیزی که خیلی دوس داشتی -

 االن میام نفسم....   -

شایان : دست و صورتمو شستم و رفتم سر میز صبحانه اوووومممممم عجب پنکیکی   

روشو با مربا تمشک تزئین کرده خانومم بدون هیچ حرف اضافه ای صبحونه رو 

 خوردیم و رفتیم چمدون ببندیم ... 

خب فکر کنم همراه خودم از ایران داشتم میومدم یه مانتو مشکی برداشتم،  داخل   -

کمد گشتمو پیداش کردم با یه شلوار کتان سیاه جذب شال سیاهمو هم از داخل کشو  
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دراوردم و روی تخت گذاشتم که برای رفتن بپوشم زیاد وسیله بر نداشتم فقط چند  

هم چمدون نبست چند تا تیشرت و شلوار  دست لباس خواب و بیرونی گرفتم ساشا 

 داد براش تو چمدونم گذاشتم .... 

شده بود من مانتو شلوار و شال پوشیدمو رفتم طرف در دیدم شایان با یه ۲ساعت

تا االن با مشکی ندیده بودمش   Woooowپیراهن مشکی و شلوار کتان آمادست  

داخل حیاط منتظر بودیم که  خیلی جذاب شده بود از در رفتیم بیرون و آژانس گرفتیم 

 دیدیم در زدن  

شایان: قبل رفتن به دوستامون زنگ زدم که برای خداحافظی بیان به دالرام نگفتم  

فکر کنم رسیدن ....درو باز کردم و بارانا و ساشا پشتشونم اهورا رها بودن اومدن تو  

صحبت  با پسرا  بارانا و رها داشتن دالرامو دلگرمی میدادن تو بغل هم بودن من یکم  

 گفتم دیگه موقع خداخافظیه  

 دالرام: ممنونم بچه ها به خاطر اومدنتون مواظب خودتون باشین.... 

 بارانا: آقا شایان مواظب دوست ما باشین  

 رها: دالرام عزیزم خدا به همرات  

شایان : بعد از خداحافظی سوار آژانس شدیم و دیگه باهم حرف نزدیم دالرام سرشو  

 اشین تکیه داده بود به شیشه م
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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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