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

با دیدن سرو وضع هلیا با تعجب بهش نگاه کردم +چیشده دختر؟؟؟ بیتفاوت گفت: 

یلم هیچی بیا تو رفتم داخل با دیدن تلوزیون متوجه حال بدش شدم +هلیا این ف_

میدونم منم +راستش ی چیزی میخواستم بگم حاال که میدونی چیشده و کیان... _

امروز نه سارا نمیتونم +ولی باید بدونی . تو ی بچه سقط _دستش رو اورد باال و گفت: 

میدونم ازینکه میدونست تعجب کردم ولی ادامه دادم +میدونی بچه برای کی _کردی 

، سامیار سارا منو ببخش ، من ،من نمیدونستم آره_بود؟ گریش شدت گرفت و گفت: 

اصال نفهمیدم کی این اتفاق اوفتاد من، من هیچی یادم نیست. از گریه نفسش بند 

 اومده بود و نمیدونست صحبت کنه بغلش کردم و سعی کردم ارومش کنم 

+هیس نه تو کاری نکردی تقصیر تو نیست اون بچه اصال بچه سامیار نبود سریع از 

یعنی چی، یعنی حرفای االکیان راست بود؟ من ی فاحشه _ومد بیرون و گفت : بغلم ا

بودم؟ سعی کردم آرومش کنم در کمال آرامش صحبت کنم بهش گفتم: +حرفای 

کیان یه جورایی درست بوده ولی نه همش من برات توضیح میدم که چه اتفاقی 

من و تو سامیار  میشنوم + تو برای رسیدن به هدفت هر کاری می کردی _افتاده 

خیلی کارا کردیم شاید خیلی از حرفام خوشت میاد ولی خب باید بدونی تو خیلی 
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دوست داشتی با کیان باشی اما هر دفعه تو رو پس میزد عصبی میشدی که چرا دختر 

به این خوشگلی رو پس میزنه تا حاال نشده بود از کسی خوشت بیاد و نتونی به 

به هر طریقی شده شما با هم باشیم و این فیلم دستش بیاری من نقشه کشیدم 

مسخره هم برای اون شبه به کیان فیلم رو نشون دادی باور نشد پست زد این باعث 

شد تا بیشتر خورد بشی البته اینم بگم که بعدش تصادف کردی و من اونجا فهمیدم 

امیار که تو بارداری اگه اشتباه نکنم تو هفته ی سوم بودی دیگ هیچی بین منو س

نیست با اون دروغی که گفت و تهمتی که زد سامیار به من گفت که بچه مال اونه و 

میخواد باهات ازدواج کنه دلیل سردی رفتار من این بود، این بچه برای سامیار نیست 

چه فایده که بدونم بچه برای کیه؟ +اخه _ی سری برگه گذاشتم روی میز اینارو بخون 

 بدونه نه؟ باید عقدت کنه نه؟ بچه ی کیانه باید خودشم 

ولی اون زن داره . خیلی جدی گفتم: +داشته باشه این برگه هارو میدازی جلوش _

 کجا_مجبوره عقدت کنه بلندشو وسایلتو جمع کن باید بریم ترسید و سریع گفت: 
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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

 ـــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامــــــــ
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