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کردم   یرو م  ریتمام خط و مرزها رو ز ستادمیمردم ا نیکنار شاهو بودم کنار ا یاما وقت

  نکهیبذازمش اما ا زی م یکردم و خواستم رو یدستم بود باز یکه تو یالسیبا گ یکم

که استرس و   شدی باعث م ترسمیمشروب م السیگ کیشاهو فکر کنه من از خوردن 

 زیم یرو یجام خال دمیتمامش نوش  یلیخ نمو کم کم مزه مزه ک السیکنار بزارم گ

صورت شاهو کش اومد دستشو دور شونه هام انداخت منو به   یگذاشتم لبخند رو

 کرد و گفت  کتریخودش نزد

  هیبا  یبخور یز یچ یاخم کنم تا تو بخوا  ستمیمجبور ن گهید یکار و کرد نیبهتر _

 ی حرفم گوش بد 

رو به   شدیگرم م یلیهوا داشت خ شهیتنم هر لحظه داره گرم تر م کردمیاحساس م 

 شاهو گفتم

 ؟  ستیگرم ن یادیز نجایا

  نجایوگرنه ا یکنم تو داغ شد یبه من انداخت و با پوزخند گفت فکر نم یمشکوک نگاه

 هم خوبه شروع کردم با دستم خودم رو باد زدن به شاهو گفتم یلیخ

کرده  دایطبقه باال اونجا خنک تره قبل از شاهو راه افتادم دل و جرات پ میبهتره بر _

به شاهو که دست به  دمیرفتم چرخ یبودم چه مرگم شده بود ؟ من از پله ها که باال م

 دم نگاه کر  ومدیداشت آهسته پله ها رو باال م بیج

 صورتش بود  یاون پوزخند رو هنوز

 

 

 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 
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   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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