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

 هام باز شدن.  هیحتما بخ زم،یعز ستین یزیچ-

موهاش که تنها  یتو یاز جاش بلند شد. دست زدیکه بهم لبخند م یگفت و در حال نویا 

 و گفت:  دیبدنش بود کش زیقسمت تم

دوتامون  م،یریدوش بگ میبر دیفکر کنم با یحس نکردم ول یچیه شبیمن اصال د- 

 که از سر صحنه قتل برگشتن.  میشد یالیسر یقاتال هیشب

که از جام بلند  ی. در حالاوردیدر م یگل کرده بود و داشت مسخره باز طنتشیش

 گفتم:  رفتمیو به سمت حمام م شدمیم

 نبود.  یبامزه ا یاصال شوخ- 

من بودم  نباریشد. ا دایحمام کنار من پ یهم تو مویکه سروکله ماس دیطول نکش یلیخ

خشک شده  یو خون ها دمیکشیبدنش م یدستمو رو یبه آروم شستم،یکه بدن اونو م

 هیاول یدوش گرفتنمون تموم شد جعبه کمک ها ی. وقتکردمیتنش پاک م یرو از رو

کارم تموم شد در جعبه رو بستم و  یقتکردم. و یرو برداشتم و زخم هاش رو ضدعفون

 گفتم:  تیبا جد

 دکتر.  میبر دیحتما با- 

بهم انداخت. باهام مخالفت نکرد و از طرز نگاهش معلوم بود  ینگاه گرم مویماس 

 . دهیبودم رو انجام م که بهش گفته یکار

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk
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تا  روزیاز د م،یصبحانه بخور دیقبلش با یول کنمیم یتو بخوا یهرکار زم،یباشه عز- 

 . ینخورد یچیحاال ه

که  خچالویگذاشت. در  رونینشوند و پاشو از وان ب میشونیپ یرو یگفت، بوسه ا نویا 

اونجا  ییاز مواد غدا یاثر چیمواجه شدم که ه یخشک و خال ریکو کیباز کردم با 

قرار داشت.  وهیو چندتا آبم یاز قفسه ها مشروب، آب معدن یکی ی. فقط توشدینم دایپ

از پشت بغلم کرد، صورتشو چسبوند به صورتم و نگاهشو به  شم،یاومدم پ مویماس

 انداخت و گفت:  خچالیداخل 

 هم رو به رومون هست.  یجذاب ییغذا یچه منو- 

  

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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