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

  ؟یوجود نداره با من بحث کن گهیکه حاال د یدرباره گذشته ا یخوایلورا واقعا م-

چپ چپ نگاهم کرد که حساب کار  ییجورا هیو  دیمبل جلو کش یخودشو رو مویماس

 و جواب دادم:  دمیکش یقیتمومش کنم. نفس عم نجایو بحثتو هم ادیدستم ب

 هیکن که قض فیحاال لُ برام تعر یگذشته ول گهیخب حق باتوئه، گذشته ها د یلیخ- 

 بود؟  یچ یراندازیناپ و ت

که دلش  دونستمیحرف چشماشو بست و فکشو منقبض کرد. م نیا دنیبا شن مویماس 

نداشت ادامه  یل داده بود و راه فرارسواالتم جواب بده اما بهم قو نیبه ا خوادینم

 دادم: 

 یو به پشت دیخودشو عقب کش موی! ماسیکه تو مرد گفتنیداشتن م ونیتلوز یتو- 

 نظر گرفته بود که  ریز یم رو جور افهیزد. ق هیتک یمبل راحت یها

 رو دارم.  قتیحق نیدیشن تیبزنه چقدر ظرف نیچهره م تخم یاز رو خواستیم انگار

 یو تورو چند تنها گذاشتم، رفتم الب رونیاز اتاق هتل اومدم ب یوقت ،یشب مهمون-  

. یایو با خودت کنار ب یریرو بگ متیبهت فرصت بدم تا تصم کمی خواستمیهتل. م

. کردیصحبت م شیکه داشت با برادر ناتن دمیآنا رو د گذشتمیداشتم از راهرو م یوقت

که  وفتهیقراره ب یاتفاقات هیبرادر آنا، اونجاست حسم بهم گفت  و،یلیدن ا م ُدمید یوقت

 . ستین ندیاصال هم خوشا

 :دمیو با تعجب پرس مویوسط حرف ماس دمیپر 
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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  
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