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 . دیمنو بوس یکرد و به آروم کیگفت و بعد لب هاشو به من نزد نویا

 چکسویواقعا هنزده بودم، چون  یحرفو به کس نیا میزندگ یتو چوقتیقبال ه-

تو بالخره  نکهیبه ا کردم،ینداشتم که دلم براش تنگ بشه.تمام روز داشتم به تو فکر م

 جمع و جور کنم و برگردم.  عیباعث شد کارامو سر نیخونه من و هم یتو یینجایا

بدنم رو به  یها یتمام برجستگ یکه تنم بود به خوب یخواب بودم، لباس جیگ هنوز 

 نویفرصت ا مویبه بدنم دادم و دست و دلبازانه به ماس یکش و قوس ذاشت،یم شینما

نبود تماشا  دهیهم پوش یلیبدنم رو از پشت اون لباس که خ ریدل س هیدادم که 

درونش زنده  یوانیشهوت طلب ح یوکنه.چشماش برق زدن و دوباره اون خلق و خ

 شد. 

  ؟ینکن نکارویا شهیم- 

 بهم انداخت.  یگفت و نگاه ترسناک و هشدار دهنده ا نویا

بدون که کارت ممکنه  نویا یکن کیرو تحر یو کس یکن طنتیش یخوایم یوقت- 

 داشته باشه.  یعواقب بد

از جام بلند شدم و رو  عیسر دیباریم شیترسناکش که ازشون آت یچشم ها دنید با 

 . دیرسیچونه ش هم نم ریبه ز یپاشنه بلندم قدم حت ی.بدون کفشاستادمیبه روش ا
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که همه بعد از  هیعیحرکت طب هی نیو ا دادمیمن فقط داشتم بدنمو کش و قوس م- 

 نکارویجلوت ا گهید نیبعد از ا ادیاگر تو خوشت نم دن،امایشدن انجامش م داریب

 . کنمینم

 اب داد: حرفارو بهش زدم.و اون جو نیا یلحن دلخور با

 ! یکنیم کاریچ یدار یدونستیبه نظرم که خودت خوب م- 

 سرمو باال اورد و بعد ادامه:  یم رو با انگشت گرفت و کم چونه 

 ییزایچ هی دی.قبل از رفتنمون بارونیب میبر میتونیم گهید یشد داریخب حاال که ب- 

 . میواست بخر

 و خودم خبر ندارم؟  امیب ییرفتنمون؟قراره من جا- 

 . دمیسواالت رو ازش پرس نیشدم و ا نهیبه س دست 

در ضمن من  ،یکن یمنو همراه دیشهر دارم و تو هم با یتو یبله، چند تا قرار کار-

 خوادیدر کنارت بودن فرصت دارم و دلم ُن نم یبرا گهیو پنجاه و  ه روز د صدیفقط س

 ازش رو از دست بدم.  یا هیثان

به منم  شیسرخوش نیفرو رفته بود. ا طونشیدوباره به جلد سرخوش و ش ویماسم 

صورتش قرار  یرو به رو قایتا صورتم دق دمیخودم رو باالتر کش یکرد و کم تیسرا

 مدرسه دارن باهام اطیکه وسط ح میشده بود یرستانیدوتا نوجوون دب هی.شبرهیبگ
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رایم ــــــــگ کاربر 

ایل کامل این رمان بصورت فایل ــــــــــو دانلود ف "  روز 365رمان " العه ادامه ـــــجهت مط

 یدـــمطالعه کنس ــــــــــداری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــپی 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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