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

کرد خودشو آروم  ی. سعداشتیبرنم مویدست پاچه شده بود و چشم از ماس نیمارت

 نشون بده و گفت: 

 . رمیگیلورا، بعدا باهات تماس م دارید دیبه ام- 

خارج شد،  دمونید هیاز زاو نیمارت یو به طرف آسانسور رفت. وقت دیهم چرخ بعد 

 یچه اتفاق قایکه دق دمیفهمی. نمستادیمن ا یدر خونه رو بست و رو به رو   مویماس

وجودم رو  یمثل خشم و ترس، آرامش و شاد یضی. احساسات ضد و نقوفتهیداره م

چند  یو سالم بود.  برا حیچشمام و صح یوجل قایبود، دق نجایفرا گرفته بودن. اون ا

 م،یشده بود رهیخ گهیو فقط به همد میستادیهمونجا وا یحرف چیه یب یلحظه طوالن

داشت قابل وصف نبود.بالخره به خودم اومد و  انیجر نمونیکه ب یجانیاحساسات و ه

 :   دمیداد کش مویسر ماس

 بود؟  یکدوم گور-

 و داد حرفامو ادامه دادم:  غی. و با جدمیبه صورتش کوب یمحکم یلیبعد هم س و 

 یتونیم یگذشت؟ فکر کرد یچند هفته به من چ نیا دونیخودخواه اصال م یعوض- 

کارت، انگار نه انگار  یپ یخبر بر یبه امون خدا ب یولش کن هویو بعد  یرو بدزد یکی

 لعنت بهت.  ا،یخدا ؟یبا اون حال ول کن یمنو اونطور یشده؟ چطور تونست یزیکه چ

زدم  هیتک واریفرستادم و بعد هم از پشت به د رونیاز گلوم ب یرو با آه بلند نفسم

 توان نگه داشتنم رو نداشتن.  ییپاهام به تنها گهیچون د
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 . زمیعز یشد رینظیب-

 . رهیکرد دستامو بگ یگفت و سع نویا مویماس 

 موها....  نیا- 

ممکنه به  ییچه بال دونمینم یبهم دست بزن گهید کباریبهم دست نزن کثافت، اگه - 

 . ارمیسرت ب

و  ستادنیلحظه دستاش از حرکت ا کیصدامو براش باال بردم  دید مویماس یوقت

تر شده بود.  افهیتر و خوش ق پیاز قبل هم خوش ت یشد بهم. لعنت بهش، حت رهیخ

گ که جذب بلند به همون رن نیشرت آست یپاش بود به همراه ت یرنگ یشلوار مشک

عضالتش رو به رخ  یها یها و برآمدگ یبدن خوش تراشش بود و تمام فرورفتگ

 از  یاالنم که حساب ی. حتدیکشیم

 

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
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 برای رمان درصدی 15کد تخفیف آیا میدانستید با خرید این رمان یک 

 دریافت خواهید کرد !!  دلبر حاجر  
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