
                                                                                                             

1 | P a g e 

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

 رو گرفتم تا بازش کنم، اما قفل بود.  نویدر ماش رهیبهش گفتم دستگ نویا

 . یدیو سالمت به خونه ت رس حیتا مطمئن بشم صح امیما تا باال باهات م- 

از سرم  نیشر مارت عتریکه هرچه سر خواستیو من فقط دلم م میباال رفت گهیهمد با 

 کم بشه و تنها بشم. 

 . نجاستیهم- 

 رو داخل قفل خونه انداختم و گفتم:  دیکل

 برم.  تونمیخودم م گهیبه بعدشو د نجایاز ا تیممنون بابت نگران-

هرجور شده خودشو از  خواستیدرو باز کردم م ینشد. وقت الیخیبازم ب نیمارت اما 

 . دمیسرش غر تیتو. با عصبان ادیچهارچوب در رد کنه و ب

 ندارم؟  یاجیبهت احت گهیکه د یفهمینم ؟یکنیم یچه غلط یدار- 

 تا راهشو سد کنم.  ستادمیچهارچوب در وا یتو و 

 تنها باشم. خداحافظ  خوامیم گهیحاال برو د ،یرو زد یداشت یهر حرف- 

 . دادنیاجازه رو بهم نم نیا نیمارت یبزرگ و قو یکردم درو ببندم اما دستا یسع

 تو.  امیدلم برات تنگ شده، بذار ب- 

خونه و برقا رو  یدست بردار نبود، آخرش کم آوردم و درو ول کردم. رفتم تو واقعا 

 روشن کردم. 

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk
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 . رونیبندازه ب نجایتورو از ا ادیب نییاز پا یکی زنمیلعنت بهت، االن زنگ م نیمارت- 

 ومدیبود و نم ستادهیچهارچوب در ا ی. اما اون تودمیدوست پسر سابقم داد کش سر 

 نمیشده بود. سرمو به عقب برگردوندم تا بب رهیپشت سرم خ ییبه جا تیتو، با عصبان

 انقدر توجهش رو جلب کرده، که درجا خشکم زد و احساس کردم قلبم االن از کار  یچ

 کیبا  موی. ماسدییمبل بلند شد و به سمت در دو یاز رو زیخ کیبا  موی. ماسوفتهیم

 . دییمبل بلند شو و به سمت در دو یاز رو زیخ

 یایکه تو ب خوادیلورا دلش نم کنمیاما فکر م ،یگیم یدار یکه چ شمیمن متوجه نم- 

 تو 

 و ادامه داد:  ستادیا نیاز مارت یمتر یگفت و در فاصله چند سانت نویا مویماس 

 یسیبهت بگم اما فکر کنم انگل تونمیهم م یا گهیگفتم؟ به زبون د یچ یمتوجه شد- 

 از همه شون برات قابل فهم تر باشه. 
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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  

 

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk
https://romaanfile.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://romaanfile.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/

