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 ت  نگه داشت بهم نگاه کرد و گف نویماش یترس چیخونه بدون ه یجلو یباالخره وقت  

 تا تو رو با خودم ببرم  نجامیکن چون فردا صبح من ا دایبهانه تو پ_

 

و دوباره  شهیم یمرد وحش  نیا دونستمیتونم جور کنم م ینم یدونستم بهانه ا یم

 ومد؟ی ازم بر م یاما چه کار ذارهیآبروم م یدست رو

 

دستم بود نگاه   یتو دیبه من که کل یشدم و شاهو کم ادهیپ نیسکوت از ماش یباز تو 

 دادم.  هیخونه که شده در و بستم و بهش تک اطیدور شد وارد ح نجایکرد و از ا

 

 کنم؟ کاریچ  خواستمیم 

بود به خدا که  یادیمن ز یهمه درد و ترس برا نیبه خانوادم بگم ا یچ  خواستمیم 

 بود . یادیز

حال  دن یا دآهسته به سمت خونه رفتم که دوقلوها به سمتم اومدن و ب یقدم ها با

نگران شدن که بازوهامو گرفتن و کمکم کردن  یصورتم حساب دهیزارم و رنگ پر

 داخل بشم . 

 

 راه رفتن نداشتم .  یبرا  یمبل  نشوندن  چون واقعاً توان یرو منو

 

خون به خاطر جمع کردن مانتوم از رو  شلوارم به  نیبود و خدا را شکر ا  یخون شلوارم

 بود .  دهیمانتوم نرس
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خالص   نهیمادرم بب نکهی شلوار قبل از ا ن یرفتم و از شر ا یهرچه زودتر به اتاقم م دیبا

 شدم. یم

  کیپالست  هی یاول دوش گرفتم و شلوار رو تو  ستیاز مادرم ن  یخبر دمید یوقت 

 تخت نشستم و دنبال راه چاره بودم  یو رورنگ گذاشتم و پنهانش کردم  یمشک

 نکنم  یشاهو عصبان نیاز ا  شتریتا  حداقل ب یدنبال راه چاره ا  

 دیمدت برم اردو به خودم ام هیخوام  ی دانشگاه م یبا بچه ها نکهیبا فکر کردن به ا 

 ... کننیام حرفمو باور مدادم که خانواده 

 

 

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

 پارت هــای جدید لطـــفا در  کانال و پیج اینستاگرام ما عضــو شوید :  

   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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