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 کردی جدا م هیرفتاراش بود که اون و از بق نیهم

 جذبه و منش و رفتارش بشه   ی فتهیش یکه هر دختر یطور کردیخاص رفتار م 

   شهیمیاز همکاراش و دوست قد یکیمال  یمهمون نیمن گفته بود ا به

 ب مجلسه که انگار صاح کردن ی باهاش رفتار م یطور نجایا اما

 جز خود شاهو!  ستین یآدما کس نی همه ا زبان یو م یمهمون نیکه انگار صاحب ا 

 . رن یاشتباه بگ زبانویطور م نی همه آدم ا نیا  شهیبرام سوال بود که چطور م 

 

به   یز یکه گوشه سالن بود رفت چ یمنو تنها گذاشت و به طرف بار یالحظه  شاهو

 ازش گرفت و به سمت من برگش   السیمسئول بار گفت و دو گ

 

 از اونا رو به دست من داد و گفت  یکی 

 ....  میرسیبه هم م یبه زود  نکهیو ا گهیهمد  یبه سالمت ایب_

 

 فرستادم با مکث  گفتم  نییآب دهنم و پا 

 امیکوتاه ب شهیهم شدیکه باعث م ییدوباره از همون اخم ها خورمیاما من مشروب نم 

 ش نشوند و گفت صورت یبشم رو میو تسل

 ی کیفقط   یکن یکه بد مست ستیمونس من کنارتم قرار ن اریدر ن یبچه باز _

 کنه یو مست نم چکسیه السیگ هی
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  یمهمون یتو ایاهل مشروب خوردن نبودم نه که پدرم هرگز مشروب نخورده باشه  

  نیباشم نبودم چون پدرم دوست نداشت مادرم مخالف بود و من ا دهیهامون ند

 رگ شده بودم بز یطور

 که خانوادم دوست ندارن و انجام ندم یکه کار 

 

 

 و دسترسی راحت تر به  پارت بعدی این رمان  کاربر گرامی جهت اطالع از زمان 

 و شوید : ــما عضکانال و پیج اینستاگرام  فا در ـــای جدید لطــپارت ه 

   روی عکس زیر کلیک کنید و اینستاگرامی ما جهت عضویت در کانال تلگرامی

 فیلتر شکن را روشن کنید سپس کلیک کنید( برای عضوین در کانال تلگرامی ) 
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