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

تو آورد پس بنابراین حق با توئه نه  قبل از اینکه فکر زن گرفتن باشه این بال را سر

کسی که تازه توی زندگیش اومده مگه تو چقدر توی کما بودی که این فرصت کرده 

عاشق بشه و همچنین زن بگیره یه خورده عقلتو به کار بنداز آخه اصال ممکنه؟ 

 _دوباره اشکام سرازیر شد سارا بدون توجه به من ماشین رو روشن کرد و افتاد 

کجا داری میری حاال؟ + یه جایی که یکم از کیان دور بشی باشه ای گفتم و نالیدم 

سعی کردم بخوابم سارا داشبورد ماشین رو باز کرد بسته قرصی رو ازش بیرون آورد و 

با بطری ابی به سمتم گرفت و گفت : +اینو بخور اروم میشی زیر لبی ازش تشکری 

 +هلیا بیدار شو رسیدیم  ________دقیقه خوابم برد  ۱۵کردم و خوردم بعد از 

آروم چشمامو باز کردم هوا کامال روشن شده بود و با دیدن باغی رو ب روم با حرص 

قرارمون این همه راه دور نبود قرار بود یکم دور شیم ولی _خاصی رو به سارا گفتم : 

هزار بار زنگ خورد  ۱۰تو من رو آوردی شمال +خوبه حاال غر نزن گوشی تا االن 

حدس بزن کی زنگ زده بود آقای کیان کاظمی بعد شروع کرد بلند بلند خندید با 

صدای زنگ گوشیم گفت: +ببین آقای عاشق پیشه بازم داره زنگ میزنه نمی خوای 

عاشق _جواب این عاشق و بدی؟ و دوباره بلند بلند خندید پوزخند زدم و گفتم : 

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk
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خب حاال هرچی بالخره که داره زنگ پیشه کجا بود با تهدیدات تو داره زنگ میزنه +

میزنه جوابشو بده بزن رو بلندگو من هم بشنوم به حرفش گوش دادم جواب داد زدم 

بله بفرمایید صدای عصبی شو شنیدم تقریبًا داشت _رو بلندگو با صدای گرفته گفتم: 

میزد + کدوم قبرستونی رفتی این چرت و پرتا چیه که گفتی بازی جدید شروع کردی 

خوای ازم باج گیری ولی کور خوندی من کسی نیستم که به کسی باج بدم حاال هر می

 قبرستونی که رفتی زود برگرد بابات تورو سپرد دست من حرصم گرفت و گفتم 

فکر کردین قدر برام مهمی که بخوام داستان درست کنم فکر کردی عاشق چشم و  _

بخرم چون گندکاری تورو پدر  ابرو تا که بخوام باهات باشم فقط می خوام آبرومو

مادرم میدونم البته نه دقیقا فقط در شرایطی بر می گردم که کاری که گفتم و انجام 

مشکل من نیست _بدی + حالم ازت بهم میخوره من زن دارم پوزخندی زدم و گفتم 

باید تاوان کاراتو بدی اجازه حرف زدن ندادم و تلفن و قطع کردم سارا و نگار 

 یز نگام کرد ذوق خاصی گفت: +ایول گل کاشتی دختر لبخند مصنوعیتحسینبرانگ
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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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