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

 یو دست منو محکم تو داشتیبرم یآروم، پر غرور و مطمئن ی. قدم هامیکرد میتعظ

کتش رو از  موی. ماسمیرقص خارج شد ستیاز پ گهی. دوشادوش همدفشردیدستش م

همراهانش و  هیاز بق نکهیمن انداخت و بدون ا یشونه ها یگرفت و رو کوینیدست دوم

 موی. ماسمیاون سالن رو ترک کرد جلهو با ع عیسر یلیکنه خ یمهمان ها خداحافظ ای

اواسط راهرو . به دادیدستشو دور کمرم حلقه کرده بود و محکم منو به خودش فشار م

 : دیچیگوشم پ یتو یزن یکه صدا میبود دهیرس

 بود!  ییبایرقص ز- 

کرده بودن.  خیم نیسرجاش خشکش زد که انگار پاهاشو به زم هویآنچنان  مویماس 

دختر  کیکرد. وسط راهرو  کیبه خودش نزد شتریآروم آروم به عقب برگشت و منو ب

  یجوون فوق العاده جذاب که موها

بود.  ستادهیهم تنش بود، ا یکننده ا رهیرنگ و خ ییکوتاه طال راهنیداشت و پ یبلوند

قسم  تونستمیم ستادمیمیکنار وا رفتمیبودن که اگر م دهیپاهاش انقدر بلند و کش

 هیو  هیداشت که مشخص بود عمل یبزرگ یها نهیس رسن،یم م نهیس ریبخورم تا ز

قدم برداشت، گونه ش  مویبه سمت ماس یروممثل فرشته ها. به آ بایو ز فیصورت ظر

 نگاهش رو از من جدا کنه گفت:  نکهیو بدون ا دیرو بوس

 ! یکرد داشیپس بالخره پ- 
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کشور  کیو مشخص بود زاده  کردیرو کامال مسلط و بدون لحجه صحبت م یسیانگل 

 یاز فرشته ها یکی کردیفکر م دیدیاونو م یزبانه. انقدر معرکه بود که هرک یسیانگل

 سکرته.  ایکتوریو

 ا ور هستم َل- 

کردم و دستمو به طرفش دراز کردم. دستمو  یاعتماد به نفس خودمو بهش معرف با 

لبش نقش  یرو زیلبخند طعنه آم کینگفت.  یزیبهش داد، اما چ یگرفت و تکون نرم

دستش بود  نیکه هنوز دستم ب یبفهمم. در همون حال شویمعن تونستمیبسته بود که نم

 گرفت زبون باز کنه و گفت:  میبالخره تصم

 . مویماس یقیمنم آنا هستم، عشق اول و حق- 

خشونت دست آنا رو از دست  یشد و با کم یحرف عصب نیا دنیبعد از شن مویماس 

کرد که داشتم  کیفشار داد و انقدر منو به خودش نزد شتریمن جدا کرد. کمرم رو ب

 . شدمیآغوشش حل م یتو

 . میبر عتریسر دیبا یما عجله دارم، اگر اجازه بد-

تا  دیو منو کش ختیر رونیکلمات رو ب نیچفت شده اس ا یدوندون ها نیاز ب مویماس

اون دختر رو  ی. صدادیکشیمنو به سرعت دنبال خوش م موی. ماسمیاز راهرو خارج بش

 دونمی. نمگفتیم ییزایچ هی ادیبا داد و فر ییایتالیکه داشت به ا دمیشنیاز پشت سر م

انداخته بشه  مویخشم ماس شیآت یبود که تو یزمیاما هر کلمه ش مثل ه گفتیم یچ

 چیصورتش ه یدستمو ول کرد و به عقب برگشت. تو هوی. کردیو اونو شعله ور تر م
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بود چند جمله به  دیکه ازش بع یبود. با آرامش خی کهیت کیو مثل  شدینم دهید یحس

که  ی. سالنمیاون دختر گفت و بعد هم دوباره دست منو گرفت و راهمون رو ادامه داد

هتل  یبه الب یهتل قرار داشت. وقت کیمراسم توش برگزار شده بود در طبقه همکف 

کرد و حاال ما سوار بر آسانسور به راهش رو به سمت آسانسور کج  مویماس میدیرس

تمام حرکاتش با عجله و هل  موی. ماسمیطبقه هتل در حال حرکت بود نیسمت باالتر

  دیکش رونیب بشیج ازرو  یبود، به سرعت کارت یهلک

 

 

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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