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 دیچ یپیو تو خودش م دیکشیطور که داشت درد م نیپدر شه بعد هم  گهیفکر نکنم د

 نم ..... رفتم سمت در که فرار ک

و  دمیپسره رو شن  هیداد  یکه صدا اوردمیدرم دی: پشت در بودم داشتم کلساشا

فرار کنه داشت   خواستیبارانا م دمیدرو باز کردم د دویپا که داره واسه فرار م یصدا

  یخانوم  شدهیبودش.....محکم بغلش کردم گفتم: چ یخون  شیشونیو پ کردیم هیگر

   شدهیچ هیچ

------ من------به  ---واست ---خ یم--ن ---لکنت گرفته بودم اوو: انگار بارانا

 تجاوز کنه

کاناپه   یرو یکون مایپسره ن نیا دمیرفتم تو د گفتیو لکنت م هی: حرفاشو با گرساشا

رفتم سمتش تا جون  هیهو دماغش خون چهیپیگرفته داره تو خودش م رشویک*

بار   هیناموس  یداشتش زدمش آخرش بارانا منو جمع کرد برگشتم بهش گفتم: ب

از خونه انداختمش   عدشب یالش دمیجرررت م نمتیساختمون بب نیداخل ا گهید

 ....  رون یب

زدش که پسره به غلط کردن افتاده بودش   یبودش جور یعصب یلیبارانا: ساشا خ

 سته بودم..... اومد سمتم سه کنج حال نش

: بارانا مثل دختر کوچولو ها سه کنج نشسته بودو زانوهاشو بغل کرده بودش رفتم  ساشا

گفتم :   زدی سمتش و محکم بغلش کردمو موهاشو نوازش کردم تو بقلم هق هق م

 خانوم کوچولو  یبترس ستیالزم ن شتهیساشا پ گهی، د  سییییییه
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 وقت تنهام نزار   چیه گهیساشا د -

 یگذشت و بارانا رو  رو قهی.....چند دق زارم یوقت تنهات نم چیه  گهیچشم خانومم د -

 گفتم باران جووووونم   ششویکاناپه گذاشتم نشستم پ

 زم یجانم عز -

 سوال اون بهتر از من بودش   هی -

   ختیریب  یجوجه رنگ شییییییساشا از اون پسره متنفرم ع ینامرد یلیخ -

 غلط کردم. یخنده اک ریزدم ز: ساشا

 ی بگ یز یازش چ  ایخوشم نم گهی: دبارانا

 چشمممم خانومم  -

 گرفتم خانومم  چیبرات ساندو یراست -

 ....  می تو آشپزخونه خورد میگشنم بودش...باهم رفت  یلیخ یسیم -

  یرو می بعد مسواک رفت کنمینم تشیپس اذ  ستیخوب ن ادیحاال بارانا ز دونمیم -

 م یدیشل کردمو تو بغل هم خواب سیگ هیتخت و من موهاشو شونه کردمو 

 ...... 

  میرفتیتا ساعت دو م دیمنم رها با میاز خواب بلند شدم امروز کار گاه داشت ی:وقت اهورا

 اما امیکردم باهاش کنار ب یرابطه رها باهام سرده منم سع شبیاز پر میدادیامتحان 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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