
                                                                                                               

1 | P a g e 
 https://Romankhonn.ir    را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                        

 لورا.    یمال من بش دیتو با-

 :  دمیدندونام با خشم غر نیو از کوره در رفتم و از ب ارمینتونستم طاقت ب گهید 

  ،ی بازور منو کنار خودت نگه دار یتونی نم ستم،ین لهیمن وس ستم،ین یمن مال کس-

 که مال تو شدم.  یو فکر کن یمنو بدزد یتونینم

و از سر اجبار کنارم   یبهت فرصت بدم تا عاشقم بش خوامیم نی هم یدونم،برایم- 

 . یکه کنارم باش یخودت از ته قلبت بخوا خوامیم ،ی نمون

لبم نقش بست،با آرامش    یرو یکرده بود و خنده عصب یمغزم قاط تیشدت عصبان از 

نکرد    یدخالت چیه مویرفتم، ماس نهیمبل بلند شدم.به طرف شوم یاز رو واشی واشیو 

ازش روانه    یانگشت هام چرخوندم و جرعه ا نیرو ب نیو جلوم رو نگرفت. جام شامپا

 بود نگاه کردم و گفتم:   دهیدزد نوکه م یمعده م کردم و بعد برگشتم به کس

 مگه نه؟  گه،ید یکنیم یشوخ  یدار- 

 شدم و ادامه دادم:  رهیکردم و با تنفر بهش خ کیبار چشمامو

من خانواده دارم، دوستانم رو دارم، من    گرده،یدوست پسرم حتما االن داره دنبالم م- 

تا عاشق تو بشم. صدام به   ستمین یفرصت  چیدارم و دنبال ه یزندگ هیخودم  یبرا 

 : زدمیوضوح باالتر رفته بود و االن رسما داشتم داد م

 برم و برگردم خونه.   نجای من از ا یبذار  کنمیپس ازت خواهش م- 
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رو باز کرد و از  یز اتاق حرکت کرد، در کمدا یا  گهیبلند شد و به سمت د مویماس 

 توش دوتا پاکت بزرگ 

قدرت   یبو تونستمیبود که م کمی.انقدر نزدستادی.برگشت و کنار من ادیکش رون یب

فوق    بیترک   نیداشت رو حس کنم.ا یتند یکه بو  یپول و ادکلن مردونه ا  اد،یز

 پاکت رو به دستم داد و گفت:   نی کرده بود.اول جیالعاده منو گ

 داخلشه....   یبدم که چ حیبذار برات توض یبازش کن نکهیقبل از ا- 

حرکت   کیرو شروع کنه، ازش دور شدم و با  حاتشیمن صبر نکردم تا توض اما 

 افتادن.  نیزم یپاکت رو پاره کردم، چندتا عکس از داخل پاک رو یباال

 یگلومو گرفت، پاهام توان تحمل وزنم رو نداشتن، زانوهام خم شدن و رو غضب 

  یمحابا رو یو اشک هام ب کردیافتادم. صورتمو با دستام پوشوندم.قلبم درد م نیزم

زن سکس  کیبود که داشت  با  نی اون عکسا مارت ی.توشدن یم یگونه هام جار

مطمئنا شخص   ذاشتن،ینم یقبا یسوال   یجا چیواضح بودن و ه یلی.عکس ها خکردیم

 دوست پسر من بود.   ریتصو یتو

 لورا  - 

 کنارم زانو زد و گفت:  مویماس 

به حرفام گوش  دیبدم،با حیبرات توض یدیکه االن د ییزایگفتم بذار درباره چ- 

 یزن یم یا گهیمن دست به کار د یو تو برخالف گفته ها گمیم یزیچ هیمن  ی،وقت یکن
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  یتیپس انقدر با من نجنگ و تمومش کن، چون موقع  ،یر یگیقرار م یبد  طیشرا یتو

 که االن توش 

به نفعته که   ،ی درست ندار یریگ میتصم ییو آشفته کرده و توانا جیتورو گ یگرفت قرار

 .  یبه حرفام گوش کن

بهش نگاه کردم که خودشو   یاشک آلودم رو باال آوردم و با چنان نفرت یها چشم 

شده  لیتبد کهیداشتم که به هزار ت ی بودم، قلب نیو غمگ ی.عصباندیعقب کش یکم

 گفتم:   مویبود، اما برام مهم نبود. رو به ماس

 برو به درک!  ه؟ی چ یدونیم- 

 

 

 

ایل کامل این رمان ــــــــــ و دانلود ف "  روز  365رمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 ید ـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــ فا آنرا خریـــــــــــ بصورت فایل پی دی اف لط

 جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنید
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