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

 نیداشته باشم و االن به ا یزندگ نیقرار بود همچ یزمان هیکه   یمن

 روز افتاده بودم 

 

و  شدیداغش باعث م یو نوازش دستا شدیم نییتنم باال و پا یشاهان رو دست

 پرت  بشه لمیاز ف یحواسم حساب

 

 یبکنم نه مخالفت یتیشکا تونستمیاما نه م 

 کردن با موهام شد یموهام نشست و شروع به باز یدستشرو

که دارم  یلمیجز اون ف یزیچ کیکه  کردمیداده بودم و فکر م لمیحواسمو  به ف 

 کنم حس نکنم  یتماشا م

 

و   وحشتناک یاگر پدرت مادرت اون گذشته _کرد  یاما شاهان کنار گوشم زمزمه م 

 یو مطمئن باش تو برا کردمیکارو نم نیوقت با تو ا چیساختن من ه یمن نم یبرا

  ینبود یکه االن هست یآدم نیمن ا

مطمئنم انتخابت  دمیدیم گهیطور د هی گهید ییجا هیمونس من اگه تو رو  هیچ یدونیم

 کردم یم

 یتمام عمر کنارم باش نکهیا یبرا 

  یشد یاما به خاطر خانواده ات تو قربان 

 اشتباهات اونا یقربان

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

به آرامش  نکهیا یاما من برا  یوقت منو نبخش چیه دیشا دونمینم  

 انتقام تموم کنم نیا دیکنه با دایآروم و قرار پ میزندگ نکهیا یبرسم برا

 

رگ به  یکه تو یو زهر رفتیقلبم فرو م یبود که تو نیزهرآگ یخرفاش  مثل چاقو 

 دیرسیدردناک بود و سوزشش تا مغز استخوانم م شدیرگ بدنم پخش م

دلم هست و ازش  یکه تو یسوال تونستمیم زدیداشت باهام حرف م نطوریاالن که ا 

 بپرسم

 ؟یکن کاریبا اون چ یخوایشکم منه م یکه تو یبچه ا نیا 

 ؟یکن کاریبچه چ نیبا ا یخوایبعدش م یمنو خانوادمو برد یکه آبرو یوقت 

 

 و گفت دیکش یقینفس عم 

 

 مونهیمال من م شهیاون بچه مال منه هم _

پس مطمئنم از بچه منم  یچون تو از من متنفر دمشینم یکه مادرش ییدست تو 

  یشیمتنفر م

  رمیم نجایاز ا دارمیکارم تموم بشه بچه رو برم یوقت

 .... ادیز یلیکار دارم خ یلیتا اون موقع خ اما

رگ هام کند  یو حرکت خون تو شدیناخودآگاه بدنمون منقبض م شدیحالم بد م یوقت

 یرو یمدت تمام حرکات موزون خوب شناخته بود دست نیو شاهان انگار بعد از ا

 آروم مالش داد و گفت  دیبازوم کش
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 متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.       یهدایاه ــــد قرعــــاه به قیـــید و هر مـــاعی ما را دنبال کنـــاجتمه های ــــدر شبک

 ستین یزیآروم باش خودت رو رها کن دختر چ_

  شهیباالخره تموم م 

 

 گفتم کردمیم احساس مقلب یکه تو یهمون درد  با

  شهیتو تموم م یبرا شهیتموم م یگیدرست م اره

  مونهیتا ابد زنده م یکه ساخت یجهنم نیمن ا یبرا اما

 کنمیتو رو فراموش نم یکارا نیوقت ا چیه من

 

 خاموش کردو گفت ونیزیتلو 

 

 باز هوا برت داشته یدید کیرمانت لمیفکر کنم ف _

همه  نیداشته باشم ا یآروم یقراره که من زندگ یتو منو فراموش کن ستیقرار ن 

 کردم یجهنم زندگ یسال من تو

 

 قراره  خانوادت و با اون جهنم آشنا کنم گهید

 یهاتوش سال دیکه با یو جهنم  دیمونیبا پسرم و شما م میدنبال زندگ رمیمن م 

 ....دینیو رنگ آرامش و نب دیسال بسوز
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 متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.       یهدایاه ــــد قرعــــاه به قیـــید و هر مـــاعی ما را دنبال کنـــاجتمه های ــــدر شبک

دانلود هزاران پارت بعدی این رمان و  ازکاربر گرامی جهت اطالع 

 رمان متفاوت

 دیگـــــر  عضــــــو شبکــــه هــــــــای اجتـــماعی ما شـــــــوید .

 ید ــیک کنـزیر کل بـــنرویت در کانال تلگرام و اینستاگرام ما روی ـــــجهت عض

 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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