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

نمیدونم کارم درسته یا نه امیدوارم درست باشه + شک نکن که درست _زدم و گفتم 

آخه ازدواج بدون عشق ب چه دردی میخوره +  _ترین کار ممکن و داری انجام میدی 

ین نباشی باشه ای گفتم عشق خودش بعد ازدواج به وجود میاد نیازی نیست نگران ا

با هم رفتیم داخل خونه با دست اتاق رو نشون داد و گفت: + منم برم یه چیزی برای 

خوردن بیارم به سمت اتاق رفتم و روی تخت دراز کشیدم ده دقیقه بعد سارا با سینی 

غذا توی اتاق اومد و نشست کنارم بخور دختر بی حال مشغول خوردن شدم هم 

 د گشنم بود هم نبو

سارا چه شرطی برای کیان گذاشتی که انقدر عصبانی بود با دهن  _رو به سارا گفتم 

پر گفت +هیچی فقط گفتم که باید بیاد عقد کنه وگرنه مدارک و پست می کنم جلو 

در خونشون به همین راحتی آهانی گفتم و باز روی تخت دراز کشیدم و به سقف 

رواجور می کردم عاقبت من چی میشه خیره شدم تا صبح خوابم نبرد همش فکر جو

با صدای زنگ گوشیم به خودم اومدم از روی زمین برداشتمو با دیدن شماره کیان 

الو سالم +  _خودمو برای داد زدناش آماده کردم نفس عمیق کشیدم و جواب دادم 

سالم هلیا خوبی؟ توقع این همه آرامش ازش نداشتم هرچند شاید آرامش قبل طوفان 
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رسی ممنون تو خوبی؟ + بد نیستم راستش دیشب تا صبح فکر کردم م _بود 

تصمیممو گرفتم موافقم با پدرت تماس میگیرم صحبت میکنم بدون هیچ حرف دیگه 

ای قطع کرد من میگم این خود درگیری مزمن داره میگید نه به سارا نگاه کردم 

ه تکون درست مثل خرس قطبی خوابیده بود آروم صداش کردم ولی دریغ از ی

کوچولو بلند تر صدای زدم بازم فایده نداشت واقعا با خرس قطبی نسبت داره 

روبروش نشستم خیلی محکم و تند تند تکونش دادم بدبخت با ترس بهم نگاه کرد و 

 گفت 

وای _+چی شده چرا اینطوری بیدارم کردی با یادآوری تماس کیان جیغ زدم و گفتم 

+جون بکن دیگه بگو چی شده دق مرگم کردی نمیدونی چی شد که با حرص گفت : 

کیان زنگ زده بود در کمال آرامش گفت فردا با  _نیشم تا بنا گوشم باز شد و گفتم: 

بابات صحبت می کنم براخاستگاری شرط مونو قبول کردر ناباورانه زل زد بهم گفت + 

 لنگهچی میگی باورم نمیشه که انقدر زود قبول کرده باشه هلیا یه جای کار می
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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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