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

که  ییمثل همون جنده ها تونمیم مونه،یم یباز نیمن تخت خواب مثل زم یبرا-

 . یمنو بکن خوادیهرجور که دلت م یتونیباهات رفتار کنم و توام م یدوست دار

 هاش رو از چنگم رها کردم و ادامه دادم:  ضهیب  

 یباز نیزم یکه بگم ممکنه تو ستیهم ن یو وابسته به مرگ و زندگ یاتیمسئله ح- 

خوش  خوادیهرجور که دلمون م دمیم حیرو از دست بدم، پس ترج یزیببازم و چ

 . میبگذرون

خودت در  م،یایباهم کنار ب میتونیلورا، واقعا خوب م میشیم یما دوتا زوج فوق العاده ا-

 . دید یخواه ندهیآ

-----------------------نشوند.  میشونیپ یرو یگفت و بوسه ا نویا مویماس 

--------------------  

 نهم  فصل

. من تک دیتابیم یاتاقک کشت یکرکره ها تو ریاز ز یمیچشمامو باز کردم نور مال یوقت

بودم. فکر کردن به  دهیخواب شدیسکس ازش بلند م یکه بو یتخت بزرگ یو تنها رو

 یدرست میتصم دونمیشب گذشته باعث شد حرارتم بزنه باال و بدنم داغ بشه. نم

اتفاق افتاده  گهیبود به هرحال د یهرچ یول نه، ای کردمیاونکارو م دیگرفته بودم و با

 یکه ط قتیحق نینداشت. ا یتیاهم گهیکردن من د نیبود و فکر کردن و سبک و سنگ

 مویکه ماس یبودم براش دلتنگ شده بودم و کار دهیرو ند مویه ماسچند روز گذشته ک

و  هیمن کرد و جونم رو نجات داد بهم ثابت کرد که اون واقعا برام شخص مهم یبرا
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شده بود که با من  دایپ یکیکرده. بالخره  دایپ میزندگ یتو یتیپر اهم گاهیجا

من مهم  نکهیشاهزاده خانم، مثل ا کیمثل  کرد،یرفتار م خواستمیکه م یهمونجور

و با خودم فکر  دمی. همونجا سرجام دراز کششمیزندگ زیچ نیو با ارزش تر نیتر

 کردم چرا 

همه  نیگرفتم و از ب دهیکه در حقم کرده بود رو نا ییهمه محبت ها نیا روزید

آورده بودم. در  ادیکرده بود به  دیکه جون خانواده رو تهد یا کهیفقط اون ت اشیخوب

ممنون هم بود چون اگر از اول اونقدر  مویاز ماس نکاریبه خاطر ا یحت ییجورا هیواقع 

حتما تا االن فرار کرده بودم و  شدمینم دیباهام رفتار نکرده بود و تهد زیخشونت آم

با  خواستیرو بشناسم. دلم نم مویکه ماس دادیفرصت بهم دست نم نیا چوقتیه

رو که  ییم رو خسته و ناراحت کنم، سرمو تکون دادم تا فکر هاخود یافکار نیچن

 مویو ماس د. در اتاق باز شرونیب زمیبودن رو از مغزم بر نیسنگ یلیاول صبح خ یبرا

 یبه همراه ت دیسف یزانو ریچهارچوب در ظاهر شد. شلوارک تا ز یبا چهره خندون تو

 یآه دنشی. با ددیچکیمشرت همرنگش تنش بود. پا برهنه بود و از موهاش آب 

شدم و چشمامو بستم تا به  یپتو مخف ری. زدمیو بعد با پاهام پتو رو باالتر کش دمیکش

 مهیحضورش رو حس کردم چشمامو ن یاومد و وقت کمینزد مویادامه خوابم برسم. ماس

 باز کردم. داشت 

 . گذروندینظرش م ریپامو از ز یفرق سر تا نوک انگشتا از

 نه؟  یعالقه مند یلیتا لنگ ظهر خ دنیبه خواب نکهیمثل ا- 
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آوردم و  رونیپتو ب ری. دستامو از زدیرو بوس میشونیو بعدش خم شد و پ دیپرس نویا 

 از تنم بپره.  یباال سرم بردم تا بدنم و کش و قوس بدم بلکه رخوت و سست

 . دنمیمن عاشق خواب- 

 

 

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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