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کمکم کنه اما خودش   تونستیم خواستی ادم بود اونم قلب داشت اونم اگر م  هیاونم 

 گرفتم  دهیپس حرفاش و نشن   خواستینم

 حرفاش مهم نبود  یذره ا برام

 

  ریخ واریتخت نشستم به در و د یرفت و من رو رون یو تموم کرد از اتاق بکارش یوقت 

 شدم

اما   گنیم ینشنوم چ کردمیم یو سع  زدن یاومد که با هم حرف م یصداشون م 

من مثل سم   یاسترس برا  نکهیگفت و ا یداشت از حال من براش م تایب شدینم

سکوت به حرفهاش گوش  یمن خطرناک و شاهو تو یبرا   یترس نگران مونهیم

 . کردیم

 

رفت و بعد از چند لحظه در اتاق باز شد و  نجایخونه که بسته شد مطمئن شدم از ا در

چون   فتهیچشمام بهش ب خواستمینگاهش کنم نم  خواستمیشاهو وارد اتاق شد نم

  شدیروم رنده م یتمام اشتباهاتم جلو

 

 

 شدم  ره ی به پنجره خ  و پشت بهش دمیدراز کش پس

 

 نگاه من نشست و گفت   یو دور زد و کنار پنجره درست رو به رو تخت

 

 ؟ یدوسم ندار ای؟ ادیاز من بدت م یبگ  یخوایمثال م یدزدیاز من چشماتو م _
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  هیکارات همش  نیو ا یاالن بهت نشون بدم چقدر منو دوست دار نیهم یخوا یم 

  یخودتونو راحت کن الیکه خ یبمال ریکه سر خود تو ش شینما هیمسخره است  یباز

 من دوسش ندارم؟  یو بگ

 

  ریدست ز دیکش کترینزد شیصندل شدی حالم بد م دیلرزیها بدنم محرف  نیا دن یشن  از

 چونش گذاشت و متفکر بهم نگاه کرد و گفت  

 

 بچه من خطرناکه  یبرا  ینگران بش دیبهم گفتن استرس برات بده و نبا_

 از تو بگذرم ؟  ید یتخت خوابم خواب یتو رو نیا یوقت  ین چطورم حاال

 

 کارو بکنم...  نیکنم بتونم ا ینم فکر

 

 یها را نمخواستم دوباره اون تجربه  یتخت نشستم و عقب رفتم نم  یزده رووحشت  

 و گفت  دیبلند خند یخواستم اون با صدا

 

 کار را بکنم نیشد از ا کیهوا که تار دمیم حیمن ترج ستیاالن که وقت  کارا ن _

که  یماه کی نیخوام غذا سفارش بدم قراره ا یپس نترس م چسبهیبهم م شتریب 

که پسر من بزرگ و بزرگتر بشه   یبخور یمقو یزهایصبح تا شب فقط چ یهست نجایا

 ی اریب ایبه دن  یمرد واقع  هیخوام  یم

 ... ادیب ایخودم به دن نیع یکیخوام  یم 
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 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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