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نکن  -روی قفسه ی سی..نه اش گذاشتم و به عقب پسش زدم و گفتم: کرد. دستم رو 

سامیار... اما بی توجه، سیلی محکمی به س..ینه ام زد و تل..مبه هاشو محکم تر کرد. 

 اونقدری که صدای برخورد بدن هامون کل فضای حموم رو گرفته بود. 

به نفس نفس افتاده  با ارض..ا شدنش، از توم بیرون آورد و آبش رو محکم پاشید بهم.

عوضی.     خندید و جلو  -بودیم. هر دومون؛ ضربه ی محکمی به بازوش زدم و گفتم: 

اومد و لب هاش رو روی لبام گذاشت. حریصانه مشغول بوسیدنم شد. آروم دستش رو 

المصب تو عجب چیزی هستی؛ امروز سه بار منو  -روی س..ینه هام گذاشت و گفت: 

بهش ندادم و بعد از گربه شور کردن خودم بالفاصله از حموم ارض..ا کردی. جوابی 

بیرون اومدم. مشغول پوشیدنش لباسام شدم که اون هم بیرون اومد. سعی کردم 

نگاهم رو از آل..تش بگیرم و به چشم هاش بدوزم. یه طرف شلوارش اومد و از روی 

کجا؟  -زمین برش داشت و مشغول پوشیدنش شد. کیفم رو که برداشتم، گفت: 

قصد ندارم تو یه روز برای بار چهارم ارض..ات کنم.  -امشبو بمون. پوزخندی زدم: 

نیشخندی زد. دستش رو توی جیب شلوارش کرد و بسته ای تراول به سمتم گرفت. با 

مزد کارت. خونم به  -این چیه؟ پوالرو تکون داد:      -اخم بهش خیره شدم و گفتم: 
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قبال هم باهام  -کردم آرامش خودم رو حفظ کنم: جوش اومد. با این حال سعی 

س..ک..س داشتی ولی پولی نمی دادی. دستم رو گرفت و بسته ی پول رو گذاشت 

اونا فرق می کرد. پول رو گذاشتم روی میز. فرقش این بود که این بار  -توش و گفت: 

 ناگهانی وارد به..شتم کرد. به..شت کیان! 

بیرون زدم و سوار تاکسی شدم و به طرف خونه ی  بدون حرف دیگه ای از خونه اش

خودم رفتم. کمرم بخاطر تل..مبه های محکم سامیار، درد گرفته بود. نفسم رو پر 

شدت بیرون دادم. وقتی رسیدم، کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم. توی کیفم 

اون  دنبال کلید بودم که با شنیدن صدای کیان، سرم رو باال آوردم. از دیدنش توی

لحظه، غرق در استرس شدم. اخم هاش رو توی هم کشیده بود و عبوس نگاهم می 

تا االن کجا بودی؟ ابروهام باال  -کرد.     متعجب سالمی کردم که در جواب گفت: 

بیرون. و بعد در رو  -پرید. خواستم گارد بگیرم اما ترجیح دادم مالیم جوابشو بدم: 

بدون هیچ تعارفی از حرفم پیروی کرد و همراهم اومد  بفرما داخل. -باز کردم و گفتم: 

داخل. موهای سرم به خاطر حموم خیس بود. بنابراین نمی تونستم مقنعه ام رو در 

بیارم. روی مبل نشست و پاش رو روی پاش انداخت. خواستم به طرف اتاق برم که 
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دم. سری استخر بو -مقنعه ات چرا خیسه؟ ای بخشکی شانس. لبخندی زدم:  -گفت: 

تکون داد و دیگه چیزی نگفت. حاال که متوجه شده بود موهام خیسه، لزومی نداشت 

زیر شال و روسری پنهانشون کنم.     تاپ قرمز شیکی، همراه با شلوارک مشکی 

پوشیدم و بعد از شونه ای سرسری که به موهام زدم، از اتاق بیرون رفتم. با دیدنم 

 ر رفتن با سوویچش شد. سرش رو پایین انداخت و مشغول و

آفتاب از کدوم طرف زده؟ سرش رو  -همونطور که به طرف آشپزخونه می رفتم گفتم: 

تو فکر کن پام به خونه ات باز شده. ابروهام باال  -باال آورد. پوزخندی زد و گفت: 

عجب. بعد ظرف میوه  -پرید؛ خنده ای سر دادم و چایی ساز رو روشن کردم و گفتم: 

وی یخچال برداشتم و به طرفش رفتم؛ روی میز گذاشتمش و نشستم. منتظر هارو از ت

نگفتی چیکار داری دست هاش رو توی هم قالب کرد و به  -نگاهش کردم و گفتم: 

بیا با همدیگه یه معامله ای کنیم.     با تحلیل حرفش توی  -جلو متمایل شد و گفت: 

ه سختی گفتم: و بعد خنده از روی ذهنم، با صدای بلند زدم زیر خنده. میون خنده ب

به دو قطبی بودنت ایمان  دارملب هام محو شد جاش رو به اخمی نه چندان غلیظ بین

من معامله ای با تو ندارم. با ابرو به میوه ها اشاره کردم و  -میارم. ابروهام داد و گفتم: 
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از متورم شدن  بفرمایید میوه تون رو میل کنید. چشم غره ای بهم رفت. -ادامه دادم: 

رگ گردنش می تونستم متوجه ی عصبانیتش بشم. شونه هام رو باال انداختم و گفتم: 

چیه خب؟ گفتی معامله کنیم، منم رد کردم. دیگه چرا عین میرغضب نگاهم  -

هلیا انقدر اذیت نکن. واقعا دیگه  -میکنی؟ لب های خشکیده اش رو تر کرد و گفت: 

ارم. من مست بودم معلوم نیست چه غلطی کردم االن نباید توانایی مقابله باهات رو ند

 تاوان پس بدم. 

به خودم که نمی تونستم دروغ بگم، لحظه ای ترس توی وجودم رخنه کرد. آب دهنم 

به سالمت.  -رو قورت دادم اما سعی کردم خودم رو نبازم. لبخندی بهش زدم و گفتم: 

خونه بیرون رفت. جلو رفتم و در رو بستم.  ابروهاشو باال داد و اون هم لبخندی زد و از

 تکیه ام رو بهش دادم. از اینکه می خواد چه غلطی بکنه، چهار ستون بدنم عین بید
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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

 

 

 

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk
https://filekade.xyz/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d9%86/
https://filekade.xyz/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d9%86/

