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

اون  موئه،یماس لیکه برخالف م یکنیم یکار یاالن دار گفتیداشتم که بهم م یبیعج

 دیدینداشته باشم. اگر االن منو م نیبا مارت یارتباط چیه گهیازم خواسته بود که د

 . کشتیمطمئنم که منو م

 بهتره.  زیبه نظرم آب از همه چ- 

قرار داد. و بعد  زیم یرو جلوم رو یآب وانیمسخره رو گرفته بود و ل میتصم نیا نیمارت 

 ادامه داد: 

 . کنمیهمون کارو م ،یازم بخوا یو هرکار گمیم زویبهت همه چ- 

 تکون دادم تا بهش بفهمونم زودتر بره سر اصل مطلب و حرفاشو شروع کنه.  دستمو 

 دمییدو عیکه حق با تو بوده و منم سر دمیتازه فهم رون،یب یاز هتل زد یاون روز وقت-

داره  یمشکل هیاز کارکنان هتل جلومو گرفت و گفت اتاقمون  یکیدنبالت. اما وسط راه 

اتاق و اون همه جارو  یباهاش رفتم باال تو نکهیکنه. بعد از ا یبررس اتاق رو ادیب دیو با

بوده و اشتباه کردن. بعدش  یا گهید یکه مشکل کال از جا دادنچک کرد بهش خبر 

دنبالت گشتم.  ابونایخ یشد تو کیکه هوا تار یو تا زمان رونیاز هتل اومدم ب عیسر

اما  یرینم یدور یکه جا کردمیکنم و فکر م داتیپ تونمیاولش مطمئن بودم که م

 نیهم یجا گذاشتم برا مویکه گوش رونیاز هتل زدم ب عیاشتباه کرده بودم. انقدر سر

اما  رمیشدم دوباره به هتل برگشتم تا باهات تماس بگ دیکردنت ناام دایاز پ یوقت

. دمیرو د یو اونجا برام گذاشته بود یکه نوشته بود یبه اتاق برگشتم نامه ا یوقت

 خراب بود.  یو حالم حساب یند زده بودم اساسگ
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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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