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

 نه. چند لحظه صبر کن.  نجایا یخب باشه، ول یلیخ-

ناراحت  ای یدادم. اون از دستم عصبان حیرو براش توض تیاوال رفتم و وضع شیپ 

 نیگزیجا هیحرفام تعجبم نکرد چون ظاهرا از قبل خودش  دنیاز شن ینشد و حت

 نیب نکهیا یکرده بود و سرش به اون پسر جذاب و بلوند گرم بود. برا دایواسه من پ

 : فتصداش به گوشم برسه داد زد و گ یقیموس یصدا

 . امیمنتظر من نباش، نمبرو، امشبم - 

منو به  رون،یب میاز کالب زد ی. وقتمیبرگشتم و بهش اشاره کردم که بر نیمارت شیپ 

  نگیسمت پارک

 رو برام باز کرد و من با طعنه بهش گفتم:  نشیکرد، در ماش تیهدا

 یا گهید زیو کال قصدت چ یبود ومدهیامشب به کالب ن یخوشگذرون یظاهرا برا- 

 بوده. 

 رنگش شدم.  دیجگوار سف نیسوار ماش و 

از همون  یکیبرام بست. به سمت  نویگفت و در ماش نویدنبال تو. ا نجایاومده بودم ا- 

 که مقصدمون کجاست  دونستمیو من خوب م میاطراف کالب راه افتاد یمحله ها

 ! یفوق العاده شد اد،یبهت م یلیمدل مو خ نیلورا ا-

 یجواب چیگرفتشم و ه دهیبهم انداخت. کامال ناد ینگاه میحرفو زد و ن نیآرامش ا با

نداشت. رومو ازش برگردوندم و از  تیبرام اهم یبهش ندادم چون نظرش ذره ا
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چشمم به سرعت  یکه از جلو نیماش رونیشدم به منظره ب رهیخ شهیپشت ش

رو  نگیدر پاک یکرکره ها لبا کنتر نیمارت م،یدی. بالخره به مقصدمون رسگذشتیم

 یتو نیکه واحد مارت ییبه راهرو ی. وقتمیآپارتمانش شد نگیباال زد و ما وارد پارک

 میاحساس کردم دست و پاهام شل شد. وارد خونه که شد میدیاون قرار داشت رس

رو جمع  لمیفرستاده بود تا وسا نجایرو به ا یافراد نکهیو ا مویذهنم فقط رفت ماس

  ؟یخوایم یدنینوش-کنن. 

از مبل ها نشستم و به  یکی یرفت. رو خچالیو به سمت  دیسوالو پرس نیا نیمارت 

  یحس هیشدت معذب بودم. 

 

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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