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

 رونیتر شدن و مسلسل ب یافتاد. اونموقع بود که افرادش عصبان نیجنازه ش کف زم

 امن خودمون رو  یجا هیو  میپناه گرفت عایسر ویآوردن. من و مار

و از اونجا فرار  دیکردن تا قائله بالخره خواب یراندازیو افرادمون انقدر ت میکرد یمخف

 یریرعب و وحشت جلوگ جادیاز ا نکهیا یبرا سیاز دوستانم در مرکز پل یکی. میکرد

 یخبر رو پخش کرد که من ط نیبه دروغ ا وفتهین گهید یبشه و فرصت به دست رقبا

 . ویلیکشته شدم نه ام سیتوسط پل یراندازیت

 کردمیشدم. حس م رهیخ مویفرستادم و به چهره ماس رونیحبس شده م رو ب نفس 

رو  یداستان واقع کینه  کنهیم فیرو برام تعر یاکشن و گانگستر لمیف هیداره خالصه 

 یایدن یتو تونمیم ضمیقلب مر نیبا اکه من  دونستمیخودش اتفاق افتاده. نم یکه برا

 نیوار عاشق ا وونهید نکهیا دونستم،یخوب م زویچ هی ینه، ول ای ارمیدووم ب اهایماف

 که االن رو به رو نشسته بود، شده بودم.  یمرد

در  یحاملگ چیبگم که ه نمیراحت بشه ا التیخ نکهیا یو برا یمحض شفاف ساز- 

 یلیروابطم خ یتو شهی. من همبافتیبهم م فیمشت اراج هیداشت  ویلیکار نبوده و ام

 . کنمیمحتاط عمل م

روز  کوینیرو که دوم یاومد خشکم زد. کامال حرف رونیحرف از دهنش ب نیا یوقت 

 نیرو ترک کردم بهم گفته بود رو فراموش کرده بودم. با آروم تر یسلیکه س یآخر

 : دمیپرس مویاز ماس تونستمیکه م یلحن

  ؟یدار ابیپوستت رد ریتو، ز- 

https://www.instagram.com/filestar.ir/
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 در شبکــــه های اجتمـــاعی ما را دنبال کنـــید و هر مـــاه به قیــــد قرعــــه هدایای متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.      

 دونستیکردو انگار م رییجا به جا شد و حالت چهره ش تغ یکم یصندل یرو مویماس 

 به کجا برسم.  خوامیو م دمیسوالو پرس نیچرا ا

 دارم -

 کوتاه جواب داد و لبشو گاز گرفت.  یلیخ 

  ؟یبهم نشونش بد شهیم- 

کوتاهش تنش بود رو  نیآست شرتیت یکه رو یشرتیاز جاش بلند شد. سو مویماس 

 یاستوانه ا یبرجستگ یدر آورد. با دست چپش، دست راست منو  رفت و انگشتمو رو

که دوباره  یکه مال منم بود و بعد در حال ییهمون جا قای. دقدیپوستش کش ریشکل ز

 گفت:  دیپوشیرو م شرتشیسو

 

 

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

 

 

https://www.instagram.com/filestar.ir/
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https://romaanfile.xyz/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-365-%d8%b1%d9%88%d8%b2/
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 در شبکــــه های اجتمـــاعی ما را دنبال کنـــید و هر مـــاه به قیــــد قرعــــه هدایای متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.      

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

 دریافت خواهید کرد !!  دلبر حاجر  
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