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

 دستاش رها کردم روبروش نشستم و گفتم  نیخودم از ب

دل  یخوایم یمن و خانوادم ببر یآبرو یخوایم یریانتقام بگ یخوایحق با تو م نیبب

 یمادرم قرمز و اشک آلود کن یچشما یخوایم یپدرمو بشکن

 یایو کامال مطمئنم از پسش ب م یخانوادم کن گریخون به ج یخوا یم

 باشه قبول ... 

 بکن نکارارویا همه

که من  فهمنیهمه م ادیشکمم باال م گهیشکممه  چند ماه د یحامله ام بچه ات تو من

 جنده ام هیکردم و  یهرزه ام  که رفتم هرزگ هی

 بچه نامشروع دارم هیو االن ازت  دمیتو خواب ریز  فهمنیم همه

 ...یکه به من دست بزن ستین یازین گهیاما د رهیخب پدر و مادرم آبروشون م 

 ..یمنو لمس کن ستین یازین 

 نیتو که فقط هدفت ا یکرد یخواست یکنم از من دور باش تو که هر کار یم خواهش

 ؟یکیبه من نزد نقدریچرا ا گهیبود من حامله بشم که شدم د

اتاق به من بده منو بنداز توش بهم  غذا بده آب بده  هیخونه خراب شده ات  نیا یتو 

 د کنه...که بچه بزرگ بشه که رش

 نشو.... کیفقط  بهم نزد 

 یکه تو یاما با درد گفته بودم با بغض گفته بود با بغض دیحرفها رو با تهد نیتمام ا 

 صدام بود گفته بودم دستپاچه و ناراحت گفته بودم 

حرفامو سکوت کنه  و عکس العمل پنو  نگاه کنه به من و لرزش  یغرق بشه تو  تا

 بدنم نگاه کنه ....

 دستمو تو دستش گرفت و گفت  دیگذشت و خودش جلوتر کش  یکم

https://www.instagram.com/filestar.ir/
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 مویاعتراف و اتفاق زندگ نیتر یخوام واقع یمن نگاه کن مونس م به

 بهت بگم ...

 

 

 

 

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

 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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