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

جوابش رو حدس زده  بایبده خودم از قبل تقر یسوال جواب نیالزم نبود به ا البته

 یواشکیداره  یکینظرم و  ریز کردمیبرگشته بودم تمام روز حس م یبودم. از وقت

 . کنهینگاهم م

 دنبال من؟  یافرادت رو فرستاده بود نطور؟یهم روزمید-

 یبدون یخوایدنبالت بودم و اگر م یکه رفت ییهرجا بایخودم تقر روزینه، د روزید- 

سابقت. لورا قسم  یخونه اون دوست پسر عوض یکه رفت دمتیبگم که آره د دیبا

بود که اسلحه  نمونده یزیشده چ نشیدم کالب سوار ماش دمیکه د یلحظه ا خورمیم

 گلوله حرومش کنم.  هیبکشم و  رونیمو ب

 خشن و سرد بود، ادامه داد:  مویماس نگاه 

 . دارمشیوگرنه خودم از سرراه برم ینیاون آشغالو بب یحق ندار گهیلوار د- 

خوب  یلیمدت خ نیا ینداره و تو یریتاث مویماس یرو یکه صحبت منطق دونستمیم

 گفتم:  یگفته بودم با  ناراحت ادیروش گول زدنش رو 

که از رقابت  یباش یآدم کردمیفکر نم ؟ینیبیخودت م بیتو اونو به چشم رق یعنی- 

 گهیباش که اون د نیمطمئ دمیکه د ییبعد از اون عکسا نکهیبه اضافه ا ،یبترس

که  دهیمرد دست م کیبه  یحس زمان نینقطه ضعفه و ا هی ی. حسودستین بتیرق

پس  یمن بهتر یتو از اونم برا نانیبهت اطم مویازش بهتره. ماس بشیرق کنهیفکر م

 دن.  ُادیاصال بهت نم زایچ نینقطه ضعف رو فراموش کن چون ا نیخواهشا ا
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 کاشتم.  مویگونه ماس یرو یبه جلو خم شدم و بوسه ا یبعد هم کم و 

بعد از  کردیم یدستش باز یتو یچا وانینگفت، سکوت کرده بود و با ل یچیه مویماس

 سکوتش رو شکست و گفت:  هیچند ثان

 نیا یکه تو یدیم شنهادی. تو پستمین یحق با توئه لورا من اصال آدم بحث منطق- 

  م؟یکن کاریچ یبحث منطق یبه جا تیوضع

  دم؟یم یشنهادیمن چه پ- 

 و خودم جوابش رو دادم:  دمیسوالو پرس نیتعجب ا با 

 

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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