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

تا شیو کنم و کمی هم به  رسیدم خونه. باید میخوابیدم و صبح زود بیدارمیشدم

 صورتم برسم. توی آینه به خودم نگاه کردم. دلیل کارا و استرسامو نمی فهمیدم. 

 اما خب جای نگرانی نداره. با یه بار چشیدنش تمون خواستنم از بین میره. 

کلید انداختم و درو باز کردم. طبق معمول، سوت و کور بود. نمیدونستم بابا کجاست 

ه که خونه نمیاد. نه زنگی میزد نه پیامی یا خبری... فقط شاهد نبودنش یا چرا چند شب

بودم. با خستگی ساک های خرید توی دستمو روی مبل پرت کردم. خودم هم 

 کنارشون تلپ شدم روی مبل.

پاهام بخاطر کفش پاشنه هفت سانتی که از صبح پوشیده بودمشون گزگز میکرد. با 

طه فردام با کیان ته دلم رو آب می کرد. نیشم وا دست مشغول مالیدن شدم. فکر راب

 شد. هنوز طعم لباشو یادم بود. 

به زور میتونستم از بین جمعیت رد شم و این واسه منی که لباسم دنباله دار بود و 

کفشم هم پاشنه بلند، واقعا اعصاب خورد کن بود. کیفم رو سفت توی دستم فشار 

کردم. سارا کجا بود؟ با چشم دنبالش گشتم،  دادم و به اصطالح حرصم رو روش خالی
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رقص نورا نمیذاشت خوب ببینم. خدمتکار سمتم اومد و اشاره کرد کتمو بهش بدم. 

کت کوتاهی که روی لباسم پوشیده بودم و دستش دادم و دوباره مشغول دید زدن 

 شدم. چند ثانیه ای طول کشید اما بالخره دیدمش، رنگ لباسش باعث شد البته! روی

میزی ایستاده بودن میز شیکی که دیوارِ پشتش بادکنک کاری شده و کلی تزئینات 

بود؛ سامیار هم پیشش بود. (  25) داشت. وسطش هم یه بادکنک بزرگ به سن سارا

یه نفر پشت کرده و رو بهشون ایستاده بود که تعحب کردم. یعنی کیان بود؟ نفس 

 عمیقی کشیدم. لعنتی دست و پاتو گم نکن.

م از قدم برداشتم و از بین جمعیتی که همونطور ایستادا خودشون رو هماهنگ با قد

آهنگ تکون میدادن رد شدم. ویالی قشنگی بود و معلوم بود سامیار واسه سارا 

سنگ تموم گذاشته. تقریبا به میزشون رسیده بودم. اولین کسی که متوجهم شد 

سامیار بچرخه سمتم. با صدای  سارا بود. لبخند گل و گشادی زد که باعث شد نگاه

بلند باهاشون سالم و علیک کردم، برگشتم تا کیانو ببینم اما با یکی از پرستارای 

 بهش مواجه شدم، کیان نبود! نفس راحتی کشیدم و لبخند مصنوعی زدم. سامیار
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بیا هلی بزن روشن شی. لیوان مشروب و مزه و یه جعبه سیگار گذاشت کنار دستم.  -

 و گفتم: جیغی زدم 

مرسی ساقی جان! خندید و دست سارا رو گرفت تو دستش. سیگاری روشن کردم  -

چ روی لبم گذاشتم. هرکس به طریقی مشغول بود اما من دلشوره ی اومدن کیان رو 

 داشتم.

نامحسوس دستی به سینم کشیدم، قرص تقویت جنسی سرجاش بود، توی سوتینم. 

و چشیدم تا زمان برام بگذره اما چشمم به در فقط مونده بود برسه! کمی از مزه هار

 بود. ضربه دست سارا به بازوم باعث شد برگردم سمتش 

چته؟ چشم و ابرو و اومد و به علیرضا ایزدی)پرستار بخش( که کنارم ایستاده بود  -

 کرد. سرمو تکون دادم و بلند گفتم: 

رقص. همه با  بریم برقصیم؟ از خدا خواسته دستمو گرفت و کشیدتم سمت سن -

 وسط رفتن سارا جیغ زد و جلف بازی در آوردن. سارا با ناز مشغول رقصیدن شد که
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ایل کامل ــــــــــو دانلود ف "  نــــــــــــت داغ مــــــــــبهشرمان " العه ادامه ـــــرایم جهت مطــــــــکاربر گ

 یدـــس مطالعه کنــــــــــداری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــاین رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 ـــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامــــــــــ
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