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ای که همرنگ پیراهنم  ای، سایههای بلندم حالتی دادم، خط چشم گربه با ریمیل به مژه

های گوشتیم کشیدم و در آخر عطری که خودم درست بود، رژ لب سرخ و روی لب 

 کرده بودم روی بدنم کشیدم.  

 تر بشه.   موهای لختم هم با اتو کنی صاف کردم تا شالقی

  

 ی مهمونا به سمت آشپزخونه دویدم تا به سروری جون کمک کنم. با شنیدن همهمه

 های سرخم نشوند.  ی خدمتکارا لبخندی از سر رضایت روی لب نگاه خیره 

 

 

 

 از پشت سر چشمای سروری و گرفتم و با صدای آرومی گفتم: 

 ام؟  اگه گفتی من کی -

نشناخت؟ تو گندمک خودمی  + مگه میشه این عطر خوشبو و این صدای قشنگ و 

 دیگه. 
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دستام و از روی چشماش برداشتم. با دیدن من مالقه از دستش افتاد و لبخندی زدم 

 با دهن باز گفت: 

 ی چشما امشب روی توعن.  تر شدی. همه + پدر صلواتی خوشگل بودی خوشگل 

 کنند؟! ای بابا سروری فکر کردی این پولدارا ما رو آدم حساب می-

 نخور دختر خوشگلم خدای ما هم بزرگه.  + غصه

 بله.  -

  

  

  

  

  

 + هی دختر تو خدمتکار جدیدی؟  

ای که پشت سرم بود و داشت این حرف و میزد برگشتم که با با پوزخند به حمیده 

 چشمای خیره به من زل زده بود.   

  

 کاری داشتی حمیده خانم؟  -
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 ی شراب کرد و گفت:  ای به سین انگار که به خودش اومده باشه اشاره 

 + این و ببر بین مهمونا بچرخون. 

 

کردم که با این کفشا چشمی گفتم و سعی کردم با ناز وارد جمع بشم. خدا خدا می 

 زمین نخورم.   

 

اما به روی خودم نمیاوردم. با چشم  کردم ی مردا رو روی خودم حس می نگاه خیره 

گشتم که با دیدن دوتا دختر که یکی سمت راست و یکی چپ ایستاده  دنبال ارباب می 

 بود، و هر کدوم از دستاش و دور کمرشون انداخته بود جوش آوردم.  

 

 دونم تو اون لحظه چه حسی داشتم. حسادت... ناراحتی... یا چی؟! نمی

دونم از کجام درآوردم قدم برداشتم و با کلی عشوه که نمی آروم و با ناز به سمتش 

 بودم سینی رو به سمتش گرفتم.  

 

 دید. انقدر گرم بگو بخند با دوستاش بود که من رو نمی

 + سامیار بردار دیگه دست طفلی خشک شد. 
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ایل کامل این  ــــــــــ و دانلود ف "  ارباب حریص منرمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 یدـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــ رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنید
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