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

نفس  گرفت،یو لبشو گاز م کردیم یانداخت، با استرس با انگشتاش باز نییپا سرشو

 و دوباره ادامه داد:  دیکش یقیعم

بتونم خودمو  دیتا شا شمیپ ادیگفتم ب کلیعالمه مشروب سفارش دادم و به ما هی- 

 نکهینکردنت اما به محض ا دایاسترس پ ایبخاطر غم رفتن تو بود  دونمیآروم کنم. نم

 مشروبو خوردم حس کردم مست شدم.   وانیل نیاول

 شد.  رهیباال آورد و به عمق چشمام خ سرشو 

صبح از  ی. وقتادینم ادمی یچیه گهینه اما از اونجا به بعد د ای یکنیباور م دونمینم- 

کردم، حالم داشت از خودم بهم  کاریبهم گفت که چ نایشدم و کارول داریخواب ب

 . خوردیم

 . نییو دوباره سرشو انداخت پا دیکش یقینفس عم نیمارت

از طرف  وفتهیب تونهینم نیبدتر از ا یاتفاق گهید کردمیکه فکر م یدرست وقت- 

 میاونجارو ترک کن عتریهرچه سر دیهتل باهامون تماس گرفتن و گفتن که با رشیپذ

اون  میمجبور شد نیهم یبرا کنهینم یبانیمارو پشت یاعتبار یچون اون هتل کارت ها

بهم  یحس هیبود اما از همون اولشم  یفچه حس مزخر دونمی. نممیرو ترک کن رهیجز

 هم شد.  نطوریبره و هم شیشکل ممکن پ نیقراره به افتضاح تر التیاون تعط گفتیم

. با دمیکش یتموم شد، صورتمو با دستام پوشوندم و آه بلند نیمارت یحرفا یوقت 

و  گهیداره م یچ دمیفهمیاما کامال م ومدیحرفاش مسخره بود و با عقل جور در نم نکهیا

 که  ییبالها نیتمام ا ی. توکردمیباورش م
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از  دیکه االن با دونستمیرو حس کنم. نم مویماس یرد پا تونستمیسرش اومده بود م به

کردم خودمو  یبعد از چند لحظه سع  نیاز دست مارت ایباشم  یعصبان مویدست ماس

 جمع و جور کنم و گفتم: 

 یدیکه تو با اون دختر خواب قتیحق نیا ده؟یم رییتغ ویچ یکه زد ییحرفا نیخب ا- 

من بذار درض ؟یازم نگرفت یو خبر یمنو به حال خودم گذاشت نکهیا ای کنه؟یم یرییتغ

رابطه اروم  هیمتفاوت بود، تو  یلیخ گهیرابطه از همد کی یهم بگم انتظارات ما تو نویا

به من  یتوجه چیکه من تشنه توجه بودم و تو ه یالدر ح یخواستیسروصدا م یو ب

 . ینداشت

 من زانو زد. دستامو گرفت و شروع کرد:  یسر خورد و جلو یصندل یاز رو نیمارت 
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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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