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 متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.       یهدایاه ــــد قرعــــاه به قیـــید و هر مـــاعی ما را دنبال کنـــاجتمه های ــــدر شبک

 

 شاهو کباب سفارش داد   میاونجا نشست هیسنت یاز تختا یکی یرو یوقت

 

االن از  نیضعف کردم که احساس کردم هم یان طور کی یکباب تو یبو دنیشن با

 رمیمیم یگرسنگ

 

 نداشتم  یاحساس نیهرگز همچ یمدت حاملگ نیا یتو 

 یکباب نیسالهاست که دلم همچ کردمیاحساس م دمیشنیکباب رو م یاالن که بو اما

 خوادیم

 

 که از  نگاه شاهو دور نموند ارنیمنتظر بودم تا سفارشات ما رو ب یطور 

  دیو پرس دیخودش و به سمت من کش یکم 

 

 ؟یگرسنه ا  یلیخ_

 

بار بگم آره گرسنه  کیشد  یبد که نم کردیمجبور م یمنو به هر کار نطوریاون ا یوقت

 ام

 کباب کردم  نیبگم هوس هم 

 

 ارنشیو خواهش کنم زودتر برام ب 
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 انداختم و گفتم نییبا خجالت سرم و  پا 

 

 کنم چند سال غذا نخوردم  یبوش  خوبه احساس م یلیخ_ 

 

رفت که متعجب  پختیکه داشت کبابارو م یو به سمت مرد دیکفشاشو پوش چنان

 شدم  رهیبهش خ

 

 و باال زد گفت راهنشیپ نیآست

 

 من  کبابارو آماده کنم نیبارداره اگه اجازه بد من خانمم _

 

 کرد و گفت  یمرد خنده ا 

 

 اد؟یاز کمک بدش م یک_

 خواد بکن یکه دلت م یپسر جان هر کار ایب 

 

 یبار به سمت من م کی قهیکباب کرد و هر چند دقکردنشروع به درست  شاهو

 کرد. یو نگاهم م دیچرخ

 

 تا هرچه زودتر من به مراد دلم برسم دادیبا عجله انجام م 
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 یتخت چوب  یشد و رو کمیپر از کباب نزد ینیس هیباالخره با  

 نشست

 

 همه کباب گرد شد و گفتم نیا دنیچشمام با د 

 

 رو بخوره ؟ نایا خوادیم یک 

 

 دهنم گذاشت و گفتم یتو لقمه

 

 یبخور ریانقدر س دیبا خوادیدلت م یزیچ دمیکه شن هیبار نیاول یخوریهمشو تو م _

 بشه ریکه پسرمم س

 

 نقدرینه ا گهیخواست اما د یکباب م یلیدرسته گرسنه بودم درسته دلم خ 

 

 

شاهو لبخندش گشادتر  و چشماش  خوردمیشروع به خوردن کردم هر چقدر که م  

 شد یبراق تر م

 

 کرد یو خودش فقط من و تماشا م گذاشتیدهنم م یگرفت تو یلقمه م 

 

 صالً گرسنه نبود انگار ا 
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رفت تمام  ادمیکه سرم آورده بود  ییرفت همه بالها ادمی زیلحظه همه چ کی تو

 رفت رو بهش گفتم ادمیکه باهام کرده بود  ییکارا

 

 ؟یستیگرسنه ن یخوریخودت چرا نم 

 

 و گفت  دیبه صورتش کش یدست 

 

 نه ای یکن یبهم تعارف م نمیمنتظر بودم بب_

 

 دیگلوم پر یدهنم بود تو یکه  تو یلقمه ا 

 به  پشتم زد وگفت دهیترس

 

 یکنیم چارمونیب یشیکه خفه م ستین یزیآروم باش چ _

 مال خودته آرومتر بخور  نایهمه ا 

 

 بعد خودش هم شروع کرد به خوردن  و

 

 بود یلحظه لحظه خوب نیبودم ا دهیکه کش ییتمام دردها  باوجود
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 چیه گهیام وابسته و من  دج نیخواست تا ابد زمان هم یدلم م 

 کردم ینم یاصالً زندگ گهید دمید ینم یزیچ

 

 

 دانلود هزاران رمان متفاوتپارت بعدی این رمان و  ازکاربر گرامی جهت اطالع 

 دیگـــــر  عضــــــو شبکــــه هــــــــای اجتـــماعی ما شـــــــوید .

 ید ــیک کنـزیر کل بـــنرویت در کانال تلگرام و اینستاگرام ما روی ـــــجهت عض

 د(ــــیک کنیـــــن کنید سپس کلــــــر شکن را روشــــــــدر کانال تلگرامی فیلت تویـــــ) برای عض

 

 

 

 

 یکی از طرفدار های پر و پا قرص رمان هستی و میخوای همه رمان ها فروشگاهمون رواگر 

 بصورت یکباره دانلود کنی میتونی اشتراک تهیه کنی برای اطالعات بیشتر اینجا رو کلیک کن 
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