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 کردم یفرار م دیبا رفتمیخونه م نیاز ا دیدستمو به مبل گرفتم از جام بلند شدم با

ام فرار شدم از خودم و خانواده  یمجبور م یحت دیاشایآدم و  نیاز ا کردمیفرار م دیبا 

 کنم

خانوادم خالص  گهید شدی نم دامیپ رفتمویاگر م دیشدم شا یاگر گم و گور م دیشا 

 ومدمیم  رون یهمه ترس و دلهره ب نیو من از ا شدن یم

 

 پشت سرم راه افتاد  رفتمیبه سمت در خونه که م 

   رهیآدم خوب بلد بود چطور جون منو بگ نیا 

 دمیکه هر روز و هر روز و هر روز تکرار کنم دارم جون م کردیکارو م نیا یطور

 

ار گوشم آهسته  در نشست از پشت خودشو بهم چسبوند کن رهیدستگ یدستم که رو 

 پچ زد

 

 باش مونس  یدختر خوب _

تار مو از سرش کم بشه اگر بفهمم  ه ی خوامی نکن مواظب بچه منم باش نم ییخطا

از دستم بر   ییچه کارها یدونیخودت خوب م یکرد ییخطا ای یسرش آورد ییبال

 ! ادیم

فقط خودت   گهیکن خوب غذا بخور االن د یرفتار کن خوب زندگ اطیپس با احت 

 ....ی بد  یبه بچه من گرسنگ  یحق ندار  یستین
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 نداخت   یآورد لرز به تنم م یکه به زبان م یاتمام حرفاش هر کلمه 

  نیاما من از خودم از متعجب بودم که به همچ دونمیانسان نم ایبود  طان یآدم ش نیا

 دل بستم  یآدم

 

 رسوندم  ابون یخودمو به خاومدم  رون یاز خونه اش ب 

 شد که من حامله ام یانجام بدم باورم نم یچه کار یکجا برم حت دیدونستم با ینم

 زن حامله است  هیو اهورا االن از  نیلیدختر آ 

 بود؟   یچ یانتقام برا  نیا دونمیبه دنبال انتقام بود  و من نم  شاهو

 

پاهام کم جون بود   رفتیم جیسرگردان بودم حالم اصال خوب نبود سرم گ ابون یتو خ 

 ادیتونست  راه ب  یو نم

 

  یبا ناراحت شدیکه از جلوم رد م ینشستم هر کس نیزم یرو رو ادهیپ یتو یواریکنار د 

  نیماش دن یمدل باال سر مو بلند کردم و با د ینیبوق ماش یشد با صدا یم رهیبهم خ

 شد ریوجودم سراز  یو وحشت تو شاهو دوباره ترس 

 

 

 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

https://romankhuon.ir/
https://t.me/joinchat/AAAAAE2HW1DUW_lh2QubKQ


                                                                                                               

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

 فیلتر شکن را روشن کنید سپس کلیک کنید( برای عضوین در کانال تلگرامی ) 
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