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 به ےچشما با و شدم پرت مبل ےرو هڪ دیشڪقدم اول و برنداشته چنان دستمو  

 روبه رو شدم دیترس ےآدم ازش م هڪ شیبرزخ  صورت و نشسته خون 

 

 و گفت   ردڪبه صورتم نگاه  

 

 ی حقشوندار ےذارینم رون ی ب نجایمن اجازه ندادم پاتو از ا هڪ ےوقت تا

 

 آدم ترسناک بود نیا دمیترس ےلیازش خ دمیترس 

 بودم   مون ینداشت پش تعادل

 یآدم ن یبودم از دوست داشتن همچ مون یپش ےلیخ

  ردڪ شد ےنم شیارڪ چیبهش گرفتار شده بودم و ه هڪ بود  ےیاما بال 

 

 شد و گفت  رهیخ رون یو از پنجره به ب ردڪروشن  ےگاریس دوباره

 نڪ باز گوشاتو خوب پس  بزنم حرف باهات خوام ےم _

قرار   میبش  ےزوج خوشبخت هڪ ست ی قرار ن  مینڪمن و تو ازدواج  ستی قرار ن 

 ی نڪو تجربه  کیرمانت ےزندگ عی و ےبرس اهاتیتا به مرد رو ستین

 خودم و دارم  لیجام دال نیمن اگر ا 
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 ارڪ  هر ےبردار هڪ ےیخطا هرقدم  ےتاوان پس بد دیبا ےیجا نیاگر ا تو

پس مواظب   شهیم بدتر و بدتر ےقراره بد هڪ ےتاوان  ےن ڪب هڪ ےاشتباه

 رفتارت باش

 

 برام مفهوم واضح نبود   لمهڪ کی  ےحت دمیفهمیاز حرفاش نم  ےڪی  ےتح

   دمینال هیبودم و با گر  دهیبه مبل چسب دهیترس

 ؟ یگیم ےدار ےهست چ معلوم

 ؟یتاوان چ 

 ؟ ردمڪ ارڪیمگه من چ 

 

  مچاله خودم ےتو شتریب دمید خونش از  پر ےو اون چشما دیبه سمتم چرخ ےوقت

  شدم

 تر شد و گفت کیبهم نزد شدی م ندهڪداشت از جا  قلببم

 

تاوان اشتباهات خانواده   ےسڪ هر  ےباش ردهڪ ےارڪتو  هڪ ستیقرار ن  _

 پس بده   تونهیاش هم م

تاوان اشتباهات اونارو پس   دیتو با هڪ  ردن ڪ ےپدر و مادرت چه  اشتباه نیبب بگرد

 ی بد

 

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