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   ؟یخوایمنو م

شد   یچ دمیچونه ش رو لمس کرد.نفهم نمییکه لب پا ییباال آوردم، تا جا یکم سرمو 

گرفت، با  یلب هام فرود اومد و اونارو به باز یزبونش رو  هیثان کیاما در عرض 

لبامو ازهم فاصله بدم و   یکم نکهیا دیبه ام دادیلبم فشار م  یعطش زبونشو محکم رو

چنگ انگشتاش رها کرد و انقدر مشغول   زبتونه زبونمو لمس کنه.دست راستمو ا

کرده بود فرار  ریمنو اس نشون یکه ب ییبازوها نیاز ب  یک دیبود که نفهم دنمیبوس

 راستمو باال آوردم و محکم هلش دادم تا  یکردم.زانو 

 به صورتش زدم.سرش داد زدم:  یمحکم یلیدم سدور شه و همزمان با دست آزا ازم

  یا گهید یحرفا روزید ادمهیکه  ییجا ؟تایقرار بهم احترام بذار ینجوریهم- 

 نی ا ،یش یم کیتا خودم بهت اجازه بدم و بعد بهم نزد یکنیصبر م یگفتی!میزدیم

 ندارن!  یاصال همخون  روزتید یرفتارت با حرفا

بود برگردوند،   دهیچرخ یا گهیمن به طرف د یلیصورتشو که در اثر س مویماس 

 احساس بود.   ینگاهش سرد و ب

 ...  ی منو بزن گهیبار د هیاگه - 

 :  دمیقطع کردم و با حرص پرس  حرفشو 

   ؟یکش یم ؟منویکنیم کاریچ- 
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تخت نشست و چند لحظه بهم نگاه کرد و بعد از ته دل شروع کرد به   یرو مویماس

لحظه با اون   نیا  یچند سالش بود اما تو قایدق دونمیبود، نم ی.پسر جوون دن یخند

 .  ومدی از منم کم سن و سالتر به نظر م یلب هاش حت  یلبخند رو

 .  ستی ها ن یلهستان هیتندت اصال شب ؟اخالقیستین ییایتال یچطور تو ا- 

   ؟یشناسیم یمگه چندتا لهستان - 

 هفت پشتم بسه!   یبرا یکی نیهم- 

 تخت بلند شد، به طرفم برگشت و گفت:   یش هنوز قطع نشده بود، از رو خنده

  شتیکنترلمو از دست ندادم از پ نیاز ا  شتریدر انتظارمونه، بهتره تا ب یسال خوب- 

 .  زمیبرم عز

مکث کرد و رو به من  هیدر خارج بشه چند ثان  نکهیرد، قبل از ابه طرف در حرکت ک و 

 گفت:  

  کسالی یکمد گذاشته.لباسات برا یاونارو برات تو کوینیو دوم نجایآوردن ا لتویوسا- 

لباس و رُ کفش با   یسفر پنچ روزه واقعا مقدار قابل توجه کی یاما برا ستنین یکاف

برات   میری عصر که برگشتم م نیهم  یبرا  م،یکمد لباساتو پ کن دی.بایخودت آورد

اتاق مال توئه،    نی.ام یبخر یالزم داشته باش که یا  گهید زی و هر چ ریلباس، لباس ز

عوضش   میتونیخوشت اومد، م نجایاز ا شتریخونه ب نیا  یتو یا  گهیاگر از اتاق د

 .همه  میکن
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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

 

 

 

 برای رمان درصدی 15کد تخفیف آیا میدانستید با خرید این رمان یک 

 دریافت خواهید کرد !!  دلبر حاجر  
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