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

 کرد که از ترس به خودم بلرزم  یپر از خونش کار یچشما

به  تیاما اون با عصبان زدمیحرف م نیا دیکردم و نبا یچه اشتباه بزرگ دمیتازه فهم 

  دیسمتم حمله کرد و موهامو چنگ زد و محکم کش

 گفت 

 رمیگیجون تو م یزد یحرف نیبشنوم در مورد پسر من همچ گهیبار د کی _

 منه .. یپسر بچه  نیبفهم ا نویا 

 منه مال

 از وجود منه 

اگه اون  یحت گذرمیبگه نم راهیبد و ب ایکنه  نیکه بهش توه یاز تو   نه ازهر کس نه

  یآدم تو باش

 

 یبودم که واقعاً لرز گرفته بودم وقت دهیترس شیخون یاز نگاهش و چشما یطور

 ماساژ دادم یسرم گذاشتم و کف سرم و کم یموهام رو رها کرد دست رو

بود و از  یبود انگار نه انگار که االن انقدر عصب یاو لحظه یان تشیروزا عصبان نیا 

نون برداشت روش کره گذاشت و به سمت  کهیت هیدوباره  دیبار یچشماش خون م

 و گفت دهنم آورد 

 

 یبخور یزیچه چ دیباز کن دهنتو با_

 

نگاهم به  دمیدهنم گذاشته بود و جو یکه تو یدهنمو باز کردم و لقمه ا دهیترس 

 شناختم یآدم و نم نیصورتش بود من ا
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 نطوریداشت که ا یچه گذشته ا ایبه سرش اومده بود  یچ دونمینم 

در حقش کرده  یخانوادم چه کار دونمیادم مرموز و سنگدل بار آورده بود نم هیاونو 

 کشونده  بود یبدبخت نیاز اونها متنفر بود که من به ا نقدریبودن که ا

 باشه  تونهیم یهمه نفرتش چ نیا لیکه دل دمیفهم یکاش هرچه زودتر م 

 برگشت یاز اتاق رفت و با چمدونکوچک یکیاز صبحانه  به  بعد

 بده حینتظر بودم تا توضنگاهم اول به چمدون و بعد به صورتش دادم م 

و تنها باشم و دنبال  یچند روز تونمیو من م رهیکه بگه به مسافرت م کردمیخدا خدا م 

 راه حل بگردم هی

 

 چمدونو کنار در گذاشت گفت یاما اون وقت 

  میسفر چند روزه بر هی میخوایزود باش لباستو بپوش م _

 یایم یافسردگ نیو از ا شهیتوام عوض م یشمال حال و هوا میبر میخوایم

 

 شده بودم که  ادامه داد رهینگران بهش خ 

 یبدون دکترا بمون زارمینم ادیهم همراه ما م تاینگران نباش ب _

 تو رو چک کنه دیهر لحظه با 

 

 عقب رفتم و گفتم یبرم پس کم ییباهاش جا خواستمینم 

 

 اد؟یبچه ب نیسر ا ییبال یخوایمن خطرناکه تو که نم یاما مسافرت برا 
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 متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.       یهدایاه ــــد قرعــــاه به قیـــید و هر مـــاعی ما را دنبال کنـــاجتمه های ــــدر شبک

 زد و گفت یپوزخند 

 کیکنم و هر  یآروم رانندگ یلیحرف زدم اگه خ تایاز تو نگرانم بچم باب شتریمن ب _

پس  افتهیاون بچه نم یبرا یاتفاق چیه یقدم بزن یرو نگه دارم و کم نیساعت ماش

 یکه تو نگرانش باش ستیالزم ن

 

 بزنم یحرف تونستمیبودم که نم دهیبرنامه چ قیدق نقدریا  

 بگم یزیبودم که بخوام چ یاصال من ک 

 رفتم یبه مسافرت م دیبا دمیآدم به سمت اتاق رفتم و لباسمو پوش یبچه   مثل

 قیدق یلیوجودم کاشته بود و خ یبچه تو هیادم که بهم تجاوز کرده و  هیمسافرت با  

 که رشد کنه کردیو منظم ازش محافظت م

 

 

 

 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
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 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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