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

بریم این وقت شب بعدش هم من به بابام چی بگم منو سپرده دست کیان بعد اگه من 

به بابام خبر میده. + نگران نباش خبر نمیده میدونم چی کارش کنم برم صددرصد 

هلیا هیچی #سرش داد زدم و گفتم: + چرا نشستی پاشو دیگه مگه نمیخوای بریم 

نمیفهمیدم واقعا ترجیح دادم به حرف سارا گوش بدم وسایلمو جمع کردم جلوی در 

ماشینش رو داد به هم و منتظر سارا ایستادم سارا خیلی سریع بیرون اومد و سوئیچ 

اتاق کیان واحد چنده و لطفاً سریعتر سوار ماشین شو منتظر باش تا بیام اینو  _گفت: 

گفت و سریع به سمت اتاق کیان رفت نمیدونستم چه نقشه ای داره تو ماشین 

 دقیقه بعد اومد خیلی خوشحال گفت  ۱۵منتظرت نشستم تقریبا 

ه دیگه باهات تماس میگیره به غلط کردن ساعت ۴+ حاال بریم شرط میبندم ظرف 

هیچی یه نامه از طرف تو _میافته متعجب نگاهش کردم و گفتم: + چیکار کردی مگه 

کدوم مدارک _نوشتم و همچنین مدارک و گذاشتم الی در و اومدم با تعجب پرسیم: 

یعنی چی من که متوجه هیچکدوم از حرفات نمیشم + چقدر خنگی بابا مدارک اینکه 

نمی دونم واقعا هیچی نمی دونم هر کاری که دلت میخواد  _ن پدر این بچه بوده او

بکن حس آدمهایی رو داشتم که توی یه شهر غریب هیچکس رو نمیشناسم حتی 
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هویت خودمو گم کردم نمیدونم این فراموشی چی بود نمیدونم از خدا گله کنم یا 

ایا دست خودم نبود اشکام ازش تشکر کنم که من رو از لجن زار بیرون کشید. خد

پس از یکی دیگری می ریخت سارا در سکوت مشغول رانندگی بود نمیدونم کجا میره 

ولی باید ازش ممنون باشم؟ نمیدونم شیشه ماشین رو کشیدم پایین از آینه بغل به 

خودم نگاه کردم چشمم از فرط گریه قرمز شده بود پوزخندی به حال و روز االنم زدم 

اشتباهات گذشته و میدم شاید اصال حلقه کیان این نباشه که با من ازدواج  دارم تاوان

کنه شاید زنش رو دوست داشته باشه نمیخوام دیگه گناه کنم بی مقدمه رو به سارا 

 ماشین رو نگه دار با تعجب گفت: _گفتم : 

این  _+ چرا مگه تصمیم نگرفتیم که بریم سعی کردم صدام نلرزه ولی موفق نبودم 

صمیم رو تو گرفتی تصمیم من نیست نمیخوام دیگه گناه کنم نمیخوام مدیونش ت

باشم شاید زنش رو دوست داشته باشه و به خاطر من ولش کنه به خاطر اشتباهات 

 من این عادالنه نیست لطفاً برگرد پوفی کشید و گفت: + خواهشاً چرت و پرت نگو
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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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