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من   فی ک یرفت و با مانتو ییرایتحمل کنم به سمت پذ تونستمیدرده بزرگ که نم نیا

 برگشت و به سمت من پرتشون کرد و گفت  

 ی بهتره برگرد گهیخونتون د رسونمتیزود باش بپوش م_

 

و  دیتونستم لباس بپوشم انگار حال و روزمو د یبدنمو تکون بدم نم  تونستمینم یحت 

 فمویمانتوم تنم کرد ک یکه کنارم نشست و شروع کرد به لباس تنم کردن وقت دیفهم

 و مجبورم کرد بلند بشم  دیشبرداشتم و بازو ک

پاره    کهیکه از پشت بهم خنجر زده بود و قلبمو ت یبه دشمن خودم به کس  یاز ناتوان 

 تا به خونمون برسونه  برهی داده بودم و اون منو م هیکرده بود تک

  کاریچ دیکرده بود من با ریکه بهم وارد شده بود همه جونمو درگ یشوک بزرگ نیا 

 کردمیم

  یکردم که پدرومادرم بو یم یکردم چطور کار یجمع م ییآبرو یب نیچطور ا 

 بردن ینم

به    زننیازش حرف م شهیکه هم ییخواستم آبرو  یخواستم اونارو آزار بدم نم ینم 

 میشد نیبره سوار ماش  نیپاره بشه و از ب کهیدست من ت

 

صداش کم   میپخش کرد و تا خونه برس یبلند   کیاعتنا به من و حال و روزم موز یب 

 ختم ی ر یداده بودم و اشک م هیتک شهیسرموبه ش رینکرد و من تمام مس

که کرده بودم   ییو اعتماد نابه جا می هم به حال خودم حال زندگ ختمیر یاشک م 

تونست انقدر   یر منقص چطو یصورت ب نیآدم ها ا نینگاهمو به صورتش دادم ا

 باشه؟  ینامردم عوض
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 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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