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و حال بدم و به اون منتقل  میکردم نگران  ینگران پدرم به خودم اومدم  و سع یبا صدا

 نکنم 

 فارغ از حضور شاهو کنارم به حرف اومدم   

 بهتون زنگ بزنم    خواستمیاالن م نیهم _

 هنوز نرفته دل منم براتون تنگ شده   دیکن باور

 هوامو دارن  یلیها همه خمن حالم خوبه بچه  دینباش نگران 

 آورده   هستم و بابام چقدر منو لوس بار یچقدر دختر لوس  دوننیم

 

 دیخندی م شهیهم دیمرد با نیآروم گرفت ا یخنده پدرم که بلند شد قلبم کم یصدا

 بود.  ایپدر دن  نیچون بهتر

 

کردم   یسع عیبدنم سر یباهاش حرف زدم و باالخره با حرکت دست شاه رو یکم 

 بشم.  نشیاز ا شیب  شرفتیتماس قطع کنم که مانع پ

 

شد  رهیرو از دستم گرفت و کنار گذاشت به چشمام خ یتماس و که قطع کردم گوش 

 و گفت 

 

و دلم   شمیازتون متنفر م شتریب   ن یهست  یانقدر خانواده خوشبخت نمی بیم یوقت _

   رمیانتقام بگ  خوادیم
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خواستم   یحرف ها فرار کنم نم نیا دن یاز شن  خواستمیازش فرار کنم م خواستمیم

 بشنوم 

   دیو پرس نهیچشمام باشه پس بلند شدم و اون دست به س یواستم جلو خ ینم 

 ؟ یکجا به سالمت_

 

بود که دارم ازش فرار   دهیخوب فهم ییدستشو رمیاشاره کردم و گفتم م سیسرو به

و بستم و خودم اونجا   ییکرد و باالخره من در  دستشو یکنم که با پوزخند منو راه  یم

 حبس کردم.

 

 بودنم بدتر از جهنم بود نجایا زدمینفس نفس م 

 به صورتم زدم ینگاه کردم د آب   نهیا به

  گهیبره من حداقل االن د رون یاز اتاق ب دیدادم  معطل کردم تا شا هیتک واریبه د 

 نمش ینب

دوباره به اتاق برگشتم هم اونجا  ینداشت و وقت یا  جهیاما هرچقدر معطل کردم نت 

 شده بود. رهیبه من خ نهینشسته بود و دست به س

 

 با فاصله ازش اون سمت تخت نشستم و گفتم  

 نتونستم بخوابم  شبید ادیخوابم م یلیخ من

 تخت اشاره کرد و گفت  یبه رو 
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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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