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

تنم  یپتو رو دمیمطمئن بشه خواب نکهیا یداد  و برا جهیتالشم نت

 شد رهیبه صورتم خ یمرتب کرد و کم

 

دلم نبود قلبم داشت از  یکردم دل تو یخودم کامالً احساس م یشو رو نانهیزبینگاه ت 

 .کردمیم ینقش مو خوب باز دیرها بشم با نجایاز ا نکهیا یاما برا شدیجا کنده م

 

 رفت رونیو از در اتاق ب دیچیاتاق پ یقدماش تو یباالخره صدا 

 نمیچشمامو باز کنم و بب دمیترس یچشمامو باز کنم م دمیترسیاالن هنوز م یحت 

  ستادهیهمانجا ا

 

 منتظر موندم و منتظر موندم... یکم

 پلکام و  باز کردم  هیباالخره ال  

 دمیکش یاتاق تنها بودم نفس آسوده ا یتو 

انداختم  رونیبه ب یجا بلند شدم و لباسمو تن زدم   پنجره رو باز کردم و نگاه از 

  دمیپر نییاز پنجره پا مهینبود سراس اطیح یتو یکس

 .دمیدو یکه داشتم به سمت در خروج یاما به اعتنا به درد دیچیدلم پ ریز یبیدرد عج 

 

اومدم و قدم  رونیاز اونجا ب یفرصت از دست بدم با هزار بدبخت نیخواستم ا ینم  

 تو کوچه گذاشتم

که  دهیو شماره پدرم رو گرفتم نگران و ترس رفتمیم ابونیدوان دوان به سمت خ 

 جوابمو داد گفتم 
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 ؟ییشما کجا رونمیمن ب بابا

 به دور و  اطرافش نگاه کرد و گفت   انگار

 

 ییام مونس تو کجا یاصل دانیم یتو_

 

 گفتم  ابونیاسم خ دنیبا د دمیسر کوچه که رس 

 ؟یایب یتونیبنفشه ام م ابونیتو خ من

 

 همونجا باش  رسونمیاالن خودم و م_

 

با استرس که تمام مدت نگاهم به پشت  ابونیتماس قطع کردم من تو خ مهیسراس 

 دادمیسرم بود و داشتم جون م

 

نشستم و  نیزم یهمونجا رو دمیکش یپدرم نفس آسوده ا نیماش دنیباالخره با د 

رها کرد و به  ابونیرو همونجا وسط خ نیکه ماش دیترس شتریانگار ب دنمیپدرم با د

 سمت من اومد

 

کرده باشم دست  دور گردنش انداختم و با  دایها نجات پ یانگار که از تمام بدبخت 

 کردم هیبلند گر یصدا

 تونستم خودمو کنترل کنم  یانقدر دلم پر بود که نم 

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 کنـــه های اجتمــــدر شبک

و  میشد نیسوار ماش یرفت وقت نیمنو بغل کرد به سمت ماش پدرم

 از اونجا دور شد  عیسر

  دیو پرس دینگه داشت و به سمتم چرخ نویدور از اونجا ماش یجا هیگوشه خلوت تر  هی

 ؟یکن یم کاریچ نجایا ینبود رازیمگه تو ش هیچه حال و روز نیا زمیچه خبر شده عز_

 ؟؟؟یکنیم کاریبا خودت و ما چ یدار

 

 

 

 

 کاربر گرامی جهت اطالع از پارت بعدی این رمان و دانلود هزاران رمان متفاوت

 دیگـــــر  عضــــــو شبکــــه هــــــــای اجتـــماعی ما شـــــــوید .

 ــید ا روی بـــنر زیر کلــیک کنـاینستاگرام مجهت عضـــــویت در کانال تلگرام و 

 ) برای عضـــــویت در کانال تلگرامی فیلتــــــــر شکن را روشــــــن کنید سپس کلـــــیک کنیــــد(

 

 

 

 

 

 

 

 (جهت ورود کلیک کنید دانلود رمان های جذاب و داغ در فروشگاه اینترنتی ما ) 
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