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

مغازه  هیآپارتمان  نییپا قایاشتها واسه غذا خوردن نداشتم، اما دق یلیخ دایجد-

 آدم  هیمثل  یتونیهست و م

که خواستمو  ییزایچ یوقت سم،ینویبرات م دویخر ستی. لدیخر یببر فیتشر یعاد

 . کنمیمنم برات صبحانه درست م یو آورد یدیبرام خر

 : دیزد و با تمسخر پرس کهیآشپزخونه ت کیکوچ زیعقب رفت به لبه م ویماس 

  د؟یخر-

که واسه صبحانه  ییزایچ نجوریتخم مرغ و ا کن،ی! کره، نون، بدیخر مویبله ُدن ماس-

 الزمه. 

آشپزخونه  بستیاوقات رو لبهاش نقش م یکه گاه یطونیبا همون لبخند ش مویماس 

 گفت:  رفتیکه به سمت کمد لباس ها م یرو ترک کرد در حال

 . سیبرام بنو دتویخر ستیل-

 ادهیپ قهیبغل آپارتمان قرار داشت و فقط  دق قایرو که دق یآدرس مغازه ا نکهیاز ا بعد 

سوار آسانسور شد  یکردم و تا وقت یدادم اونو راه حیبراش توض 5تا اونجا راه بود رو 

 دیا حاال تو عمرش خرکه ت ییمویماس یکردم. به نظرم برا شیبا چشمام همراه

همون زمان  یول د،یکشیطول م یآدم معمول کیاز  شتریب یلیخ دیبا نکارینکرده بود ا

م رو  دهینم دار و ژول یحمام و موها یتو دمیدوباره پر عیبود. سر یمن کاف یهم برا

 یصورتم نشوندم و بعد هم ست ورزش یرو یو سبک حیمل شیدرست کردم. آرا
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 یزیهال لم داد. به طرز شگفت انگ یتو یمبل راحت یرنگم رو تنم کردم و رو یصورت

 یهم تو یمشکل چیاز اونچه که انتظار داشتم زودتر برگشت و خداروشکر ه مویماس

 

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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