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 هول شده  از جام بلند شدم و پشت سرش راه افتادم 

 دم یازش پرس ده یسکوت کرد و  ترس میستادیآسانسور ا یتو

 ؟ یزدم  که ناراحت شد یمن حرف_

 

 کرد گفت  ینگاهم نکرد صاف به رو به روش نگاه م 

 نشده مگه قرار بود حرف تو ناراحتم کنه؟ یز ینه چ _

دستش  یدر آسانسور که باز شد دستمو تو مینزد یحرف گهیسرمو تکون دادم و د 

 گرفت و گفت 

به  پرس و جو کردن و   یکه بعدا شروع نکن گمینباشم از االن م یچند روز دیشا _

 گفتن 

 حرفا....  نینگرانم و دلتنگم از هم 

 

 گفت؟  یاالن چ 

 رفت؟ یچرا دوباره م 

 رفت؟ یم کجا

 ؟ یبر  یخوا یم کجا

 با اخم نگاهش  و به من داد و گفت   

 بدم؟  حیبهت توض دیبا_

 باشه  یبه نظرم کاف ستمی که بهت خبر دادم که ن نیهم 

 

https://romankhuon.ir/


                                                                                                               

2 | P a g e 
 https://Romankhuon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                           

ازش   یز یچ گهیکه اول صبح داشتم االن د یحال خوش گرفتیبد حالمو م یلیخ 

 نمونده بود  

شدم   ادهیپ نیاز ماش یوقت  میسکوت به سمت خونه ما رفت یو تو میشد نیماش سوار

 گاز فشار داد و از خونه دور شد یمنتظرم نشد تا برم زودتر از من پاش رو

 سالنه سالنه به سمت خونمون رفتم  یحال یب 

 در خونه رو که باز کردم دوقلوها از سر و کولم باال رفتن   

 بزرگ بشن؟   خواستنیم یک

 کنارشون زدم و گفتم   

 ن؟یاریدرم  ایبچه باز  نیهنوزم از ا  یول  نیها وقتشه دوست دختر داشته باش وونهید

 گفت  لیریام دن یبلند خند یهر دو با صدا  

کن   یبه ما معرف یکرد دایهر وقت  دوتا خواهر دوقلو که مثل ما خوشگل هم  باشن پ _

 کنم ینم دایوقت دوست دخترم پ  چیباشه ه نیما دوتا جز ا

 

به جفتشون گفتم  ازشون فاصله گرفتم   یا  وونهید 

 

 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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