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 در شبکــــه های اجتمـــاعی ما را دنبال کنـــید و هر مـــاه به قیــــد قرعــــه هدایای متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.      

 یصدا هیکرد و داغونم کرد.شماره مامانم رو لمس کردم و بعد از چند ثان انتیمن خ هب

 : دیچیگوشم پ ینگران و وحشت زده ش تو

 ! ردمیمیم یاز نگران نجایمن داشتم ا زم،یعز- 

 گلومو گرفت، جواب دادم:  بعض 

 . وفتادهین یاتفاق چیمامان، نگران نباش، ه- 

که اوضاع  کردمیو حس م گفتیبهش م یا گهید زیمادرانه ش چ ضهیمتاسفانه غر اما 

 : دینشد و دوباره پرس الیخیب نیهم ی.براستیسرجاش ن

 سفرت چطور بود؟  ؟یبرگشت یلیسیلورا از س- 

 ی. نگاهستین یگول زدن و قانع کردن مادرم کار راحت دونستمیدم،میکش یقیعم نفس

 به اطرافم انداختم و گفتم: 

 بهت بگم.  یزیچ هی دیخوب بود مامان،و آره برگشتم اما با یلیخ-

دلم دعا کردم که گول حرفامو بخوره و باورشون کنه بعد ادامه  یبستم و تو چشمامو 

 دادم: 

 کار دادن  شنهادیبهم پ رهیجز یاز هتل ها یکیسفر از طرف  یراستش تو - 

 رو به صدام اضافه کنم و گفتم:  اقیو اشت جانیکردم ه یسع 

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk
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االن  نیهم یه قبولش کنم براگرفتم ک میست و خب منم تصم کسالهیقرارداد  هی-

 . شمیو آماده رفتن م کنمیجمع و جور م لمویدارم وسا

 هیچند ثان ده،ینشون م یمامانم چه واکنش نمیقطع کردم و منتظر موندم تا بب حرفمو 

 جواب داد:  یسکوت برقرار بود و بعد مامان با لحن تند یا

 ! یستیبلد ن ییایتالیکلمه ام ا کیاما تو - 

 صحبت کنن.  یسیبلدن انگل ایروزا کل دن نیا گهیمامان، لطفا! د یوا- 

مکالمه رو کش  نیاز ا شتریاگر ب دونستمیو م شدیم بیو غر بیداشت عج نمونیب جو 

 که  فهمهیبدم اون م

 عیکردم سر یسع نیهم یکاسه ست برا مین ریز یو کاسه ا لنگهیکار م یجا کی

 صحبتامون رو جمع وجور کنم و گفتم: 

 م،یبر دیاالن با کنم،یم فیبرات تعر زویو مفصل همه چ دنتید امیم گهیچند روز د- 

 کنم.  یدگیبهشون رس دیکار دارم که قبل از رفتنم با یکل

 : دیپرس یلحن کنجکاو و موشکافانه ا با 

  شه؟یم یچ نیپس مارت- 

شرکتش رو  ستیهم حاضر ن هیثان کی یکارشه که حتمامان اون انقدر وابسته به - 

 ترک کنه. 
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ایل کامل این رمان ــــــــــو دانلود ف "  روز 365رمان " العه ادامه ـــــرایم جهت مطــــــــکاربر گ

 یدـــمطالعه کنس ــــــــــداری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــبصورت 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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