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

به  یکردم که مشکل یم مویتمام سع دیمسافرت با نیبود ا دینقطه ام

 هیکه به خواستم برسم پس  کردمیم یهرکار دیبچه سقط بشه با نیو  ا ادیوجود ب

 دمیشلوار تنگ پوش

درست و  زیمن آماده شده بود همه چ یاتاق بود از قبل برا نیا یکه تو ییلباس ها 

 کردم دایتوش راحت نباشم پ ایشلوار که برام تنگ باشه و  هیمناسب بود به زحمت 

 رفتم رونیاز اتاق ب دمیلباس پوش یوقت 

 به سر و وضع من کرد و گفت  یشاهو منتظرم بود نگاه 

 یخوب شد_

دل مرده و ناراحت  خوامیبهتره نم ینطوریا یدیبه خودت رس یخوب شد که کم 

 یباش

 بهت خوش بگذره یفرتکه مسا یچند روز نیخوام حداقل ا یم 

 

 میرفت رونیانداختم و همراهش از خونه ب نییو پا  سرم

از  نویزد ا یمرد حرف م هیزنگ زد با  یبرداشت و به کس شویگوش میشد نیسوار ماش 

 دمیفهم آوردیکه به زبان م یاسم

 ... دیفر  

 بودم دهیآدم نشن نیاز زبان ا دیبه اسم فر یمن تا به حال کس اما

 

از آشنا و  یداشتم مگه من کس یانتظارات نیخودم کردم که همچ  یحواله  یاحمق 

 و هم بشناسم  دیفر نیشناختم که ا یدوستاش و م
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 شو به چشماش زد و گفت یآفتاب نکیقطع کرد ع تماس

 انیدنبالمون م گهیدو ساعت د یکیاونا تا  میفتیما زودتر راه م ادیبا شوهرش م تایب _

  میبرس الیکه ما  زودتر به و  بهتره

 

زد انقدر  یکه داشت باهاش حرف م  دیفر نیزن هم تابیبودم که ب دهیفهم االن

راه  یکم کردیداشت و مجبورم م یو نگه م نیماش قهیدق ۴۵حواسش جمع بود که هر 

 برم

که نامحسوس  یبراقش و اون لبخند یچشما تونستمیحالش انقدر خوب بود که م 

 بدم  صیا خوش کرده بود و تشخصورت ج یرو

 

 میبود دهیبه جنگل رس گهید

شد و دست منم گرفته  ادهیو متوقف کرد و پ نیماش یجنگل کناره کافه چوب کینزد 

 کمکم کرد راه برم

 

 کرد و گفت  یکردم ازش دور بشم با اخم منو همراه یهرچقدر سع 

 یخوریاز کنارم تکون نم هیثان کی یحت٪
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 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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