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

، ورا کامال حق با توئه، میدونم، اما توی این چند َل هفته ای که پیشم نبودی تازه -

فهمیدم که چقدر دوستت دارم و نمیخوام به هیچ وجه از دستت بدم. حاضرم برات 

 هرکاری بکنم اینو بهت ثابت میکنم، خودمو تغییر میدم و میشم همونی که تو میخوای.  

انداختم، حس کردم حالم خوش نیست کمی مستم و سرم گیج میره. بهش نگاهی  

 شامپاینی که خورده بودم به سمت گلوم هجوم آورده بود. 

 حالم داره بهم میخوره. - 

اینو گفتم و سریع از جام پریدم و به طرف دستشویی دوییدم. انقدر باال آوردم تا  

امروز ظرفیتم دیگه تکمیل بود و  بالخره معده م آروم گرفت و کامال خالی شد. برای

 این مکالمه حال خرابم رو خرابتر کرده بود. از 

 دستشویی بیرون اومدم و سعی کردم کفشامو که جلوی در ورودی بود پام کنم. 

من دارم میرم خونه م. در حالی که پامو توی کفشای پاشنه بلندم فرو میکردم اینو - 

 ه طرفم اومد، کیفمو از دستم بیرون کشید و گفت: اعالم کردم اما مارتین ب

 تو هیچ جا نمیری، من نمیذارم با این حالت بری. - 

 صبر و تحملم ته کشیده بود و با بیقرای نالیدم:  

 مارتین لطفا، میخوام برگردم خونه م. - 

 باشه، ولی خودم تا اونجا میبرمت. - 

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk
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فهمیدم حق مخالفت ندارم و حوصله کل کل باهاش رو  یه جوری بهم نگاه انداخت که

هم نداشتم. سوویچ ماشینم رو به زور ازم گرفت تا خریت نکنم و نرم دنبال ماشین 

خودم تا برگردم خونه. مارتین ماشینش رو از پارکینگ بیرون آورد و بعد با قیافه ای 

ته بود که آدرس که یه عالمت سوال بزرگ توش دیده میشد بهم نگاه کرد. یادم رف

 خونه جدیدم رو نداره. سرمو تکون دادم و بهش گفتم: 

 برو سمت چپ، بعدش سمت راست و بعدش مستقیم. - 

 در نهایت بعد از  ده دقیقه که بهش آدرس میدادم به خونه رسیدیم  

 ممنونم - 

 

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  

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk
https://romanfille.xyz/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-365-%d8%b1%d9%88%d8%b2/
https://romanfille.xyz/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-365-%d8%b1%d9%88%d8%b2/

