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 متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.       یهدایاه ــــد قرعــــاه به قیـــید و هر مـــاعی ما را دنبال کنـــاجتمه های ــــدر شبک

و انتظار داره که  شهیم مونیپش یروز هی یچه جمله حال به هم زن

منتظر  یشد مونیبپرم تو بغلش و بگم چقدر خوب که پش یمن اون روز با خوشحال

 روز بودم! نیا

 یوقت نم چیمن ه شدیم مونیشاهو پش یروز کیاگر  ینه ممکن نبود حت 

 دمشیبخش

 

 و گفتم  دمیتخت دراز کش یرو 

 یکن نهیمن و معا یومدین مگه

 خوام تنها باشم  یم رونیکاراتو بکن و زودتر برو ب ایب 

 بشنوم .... یزیچ خوامینم

 

 آورد  رونیب ییزایچ هیبزرگش  فیتکون داد از ک یسر

 کردنم کرد  نهیتخت نشست و شروع به معا یرو

 کرد با لبخند گفت یبررس قیو دق نانهیب زیو که ر زیضربان قلبم همه چ فشارم

 نکهیا یکه مطمئناً برا نهییفشارم پا یهمه حال خودت خوبه هم حال بچه فقط کم _

 یبه خودت برس دیبا یخوریخوب غذا نم

 یریبه خودت سخت بگ دیبهت که گفتم نبا 

  یدار ازیبه بدن سالم ن یبکن یکه بخوا یتو هر کار 

 

کرد و از هاش و جمع  لهیتکون دادم و اون وس یحرفش و قبول داشتم پس سر نیا

 رفت  رونیاتاق ب
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رفته بود و دوباره  تایب یعنی نیبسته شدن در سالن آمد و ا یکه صدا دیطول نکش ادیز

 میمن وشاهو تنها شده بود

کردم  یبودم و فکر م دهیتخت دراز کش یشاهو وارد اتاق شد به من که رو یوقت 

 انداخت و گفت یبخوابم نگاه خوامیم

 اوردم  لمیزوده که برات ف یلیخ یخواب یخوا یاالن م _

 یایدرم الیاز فکر و خ دنید لمیف با

 

اتاقش نصب بود گذاشت  واریکه به د یبزرگ ونیزیتلو یدستش بود رو یکه تو یفلش

 نشیس یو سرم رو رو امیباالتر ب یمجبورم کرد کم دیتخت دراز کش یو کنارم رو

 بزارم 

 نیاز ا یخواست کم یبود چون دلم م ونیزیو پخش کرد ناخودآگاه چشم به تلو لمیف

 .امیحال و هوا در ب

 ادیاما عاشقانه بود لحظه به لحظه اش پر از اتفاقات قشنگ و به  یخارج لمیف  هی

 کردم .... یبود و من با حسرت بهشون نگاه م لمیف یزوج تو یبرا یماندن

 

 

 

 دانلود هزاران رمان متفاوتپارت بعدی این رمان و  ازکاربر گرامی جهت اطالع 

 دیگـــــر  عضــــــو شبکــــه هــــــــای اجتـــماعی ما شـــــــوید .
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یک ـزیر کل بـــنرویت در کانال تلگرام و اینستاگرام ما روی ـــــجهت عض

 ید ــکن

 د(ــــیک کنیـــــن کنید سپس کلــــــر شکن را روشــــــــدر کانال تلگرامی فیلت تویـــــ) برای عض

 

 

 

 

 یکی از طرفدار های پر و پا قرص رمان هستی و میخوای همه رمان ها فروشگاهمون رواگر 

 بصورت یکباره دانلود کنی میتونی اشتراک تهیه کنی برای اطالعات بیشتر اینجا رو کلیک کن 
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