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  دمیو منم نفهم دیو دستش و رو شکمم گذاشت و خواب کشهیاهورا داره کنارم دراز م

 رفتم  یاهیو تو س شدیچ

و چمدونمو   میشد ادهیپ مایاز هواپ ران ی ا  میبود دهیکردش رس داریمنو ب ان یدالرام: شا

نقشه   یدادم و رو ان یو آدرس خونمونو به شا میاومد رون یو از فرودگاه ب میگرفت

  میو سوار شد میاومدو چمدونو داخل صندوق گذاشت نیماش قهیدق  ۸و بعد  میزد یتپس

 ...  میو در طول راه ساکت بود

آدرس  یداخل چشماش خوند ...وقت شدی : درطول راه دالرام ساکت بود بغضو مان یشا

 نقشه زدم ...  یخونه رو رو

بودش و   اهیگرد که روش پارچه س زی م هیباز بودش و دم درش  المون ی: در ودالرام

اشک منو   حشی روش خرما حلوا بود و کنارش قاب عکس پدرم بود که لبخند مل

 حس شدم   یدفعه ب کی اوردیدرم

عکس پدرش فشارش افتاد   دن یبه خونه دالرامشون و دالرام بعد از د میدی: رسان یشا

 و من گرفتمش و به داخل خونه بردم ..... 

 ... دمیسرم د یچشمامو باز کردم مادرمو باال ی: وقت دالرام

 ....  یشد داری)مامانم(: سالم دختر قشنگم ب نرگس

 یقیبلند شدم ورفتم داخل بغلش و سفت فشردمش بعد از دقا دمیمادرمو د یوقت -

 کوو؟؟  ان یگفتم شا
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 خسته بود گفتم بره داخل اتاق خوابت بخوابه ...  ینگران نباش مامان -

   زمیعز یمامان جونم خوب -

برو بخواب بعدا باهم    یمادر ....االن خسته ا ستمیتنها ن گهید یآره دخترم تو اومد -

  می زنیحرف م

 روز خوش  میچشم مامان-

سمت پله ها رفتم چون خونمون دوبلکس بودش به سمت اتاق خوابم رفتم درو   به

و   دمیبوس  شویشونیرفتم سمتشو پ دهی تخت خواب یرو ان یشا دمیباز کردمو د واشی

 پتو رو دادم تنش  

  یعوض کردم و رفتم رو اهیشلوار جذب س هیو  کی تون هیسمت کمد ولباسمو با  رفتم

 تخت بخوابم  

دلم   ینبود ول تشیاالن موقع  یدوس داشتم با دالرام رابطه برقرار کنم ول یلی: خان یشا

 بردم وشکمشو لمس کردم کشیتون ریلمسش کنم دستمو ز خواستیم

دلش برام   ان یشا دونستمیشکمم حس کردم م یرو ان ی: خواب بودم دست شادالرام

کاره کنه و هم   نیبزارم ا تونستمینم یتنگ شده بود منم دلم براش تنگ شده بود ول 

 ناراحتش کنم   تونستمینم

  یبچه پرو مگه نگفتم استراحت کن یزدم ؛ اها مهیخ ان یشا یباز کردم و رو چشمامو

  دمیانقدرم با من ور نرو بعد خم شدمو محکم لبشو بوس
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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

 

https://romankhon.ir/
https://filestar.ir/?p=4597
https://filestar.ir/?p=4597

