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 و زمزمه کرد  دیموهام کش یکنار مبل نشست و دست رو

 چیه یکه برا یصبحانه آماده کردم کار یصبح شده! برات کل یش داریب یخواینم_

 نکردم  یکس

 

 گوشم باشه لب زد یداغش رو یکه نفسا یگوشم  طورکنار نبارینکردم که ا یحرکت

 نگاهت یشو دختر دلم برا داریب _

تو با اخم و تخم نگاه  دنیترس یتنگ شده دلم برا تیغر زدنات و نگاه عصبان  یبرل

 کردنات تنگ شده

 

 انقدر کنار گوشم گفت و گفت که مجبور شدم چشم باز کنم 

 از کنارم بلند شد و گفت دیکه چشمامو باز د یوقت 

 صورتت بزن پسر من گرسنشه... یاب هیزود باش  _

 میکه پشت سر گذاشته بود یو اتفاقات تلخ اناتیجر نیمنو شاهو بدون ا شدیم یچ

من و بچه مون انجام  یکارو برا نیو اون ا میکردیم یزندگ یاالن با هم با خوشبخت

 داد؟یم

خودمو  تونستمیآمد که نم یقلبم به درد م یزد طور یحرف م زایچ نیاز ا یاما االن وقت 

 ادیکنم که جونم باال ب هیکنم انقدر گر هیگر خواستیکنترل کنم دلم م

 

به  یرفتم آب ییو به سمت دستشو دمیمبل خشکم زده بود که با صداش از جا پر یرو 

 به صورت رنگ و رو رفتم انداختم یسر و صورتم زدم و دوباره نگاه
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باشم  بایکرد که ز یم یاما چه فرق دمیرسیهم زن به نظر محال به  

 یاسباب باز هیبودم من  یرنگ روح من ک یب ایزشت پر از رنگ و لعاب باشم  ای

 .کردیم یانتقام از خانواده ام با من  باز یکه برا یمرد یدستا یبودم تو

 

 راست به سمت آشپزخونه رفتم کیآمدم  رونیکه ب ییاز دستشو 

 زینشستم م یصندل یو من به ناچار رو دیرو عقب کش یبلند شد صندل دنمید  با

عالقه  یبود و من حت زیم یرو کردمیکه فکرشو م یزیآماده کرده بود هر چ  یمونیپروپ

 کدوم از اونا نداشتم گرسنه نبودم  چیمزه کردن ه یبرا یا

 

من و اون  نیب زیکه انگار همه چ فتادهین یاتفاق چیکه انگار ه کردیرفتار م یطور  اون

 مرتب و خوبه

 

که  یبهم اعتراف کرده بود که منو دوست داره اما به خاطر انتقام شبیکه د یوقت 

 بشه آروم تر و راحت تر شده بود انگار.. کیتونه بهم نزد ینم دهیبراش نقشه کش

 

 یهاشو تونون برداشت روش کره و مربا گذاشت به سمت دهنم آورد و ابرو کهیت هی 

 و گفت دیهم کش

 

 یبخور یزیچ یخوایبه دهنت  که نم یزد  یزیچ یباز کنم دهنتو نکنه قفل _

 تو رو بکشه زود باش... یهایجوره لجباز تونهیپسر من نم 

 

 ...خورهینگو پسرم پسرم حالم از اون حرومزاده ام بهم م نقدریگفتم ا تیعصبان با

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk


                                                                                                             

3 | P a g e 

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

 

 

 

 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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