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

حرفشو تایید کردم تا خواستم حرف دیگه ای بزنم با صدای ویبره گوشیم حرفم یادم 

رفت به صفحه گوشی نگاه کردم با دیدن پیامی از طرف کیان با ذوق سارا رو صدا زدم 

سارا سارا پیامک از طرف کیانه گفت که فردا بیا می خوام ببینمت باید راجع به _: 

سارا خیلی خوشحال بشکن زد و گفت: + این شد،  خیلی چیزا با هم صحبت کنیم

 _خب نظرت چیه تا فردا بریم عشق و حال کنیم با صدای پر از شهوت گفتم: 

منظورت از عشق و حال چیه؟ باحرص چپ چپ نگام کرد و گفت +تو آدم نمیشی تا 

 دیشب عذاب وجدان داشتی دهنشو کج کرد و سعی کرد ادای منو دراره 

داشته باشه چی اگه من زندگیشو خراب کنم چی؟ بلند خندیدم + اگه زنشو دوست 

که حرصی تر شد و یه پس گردنی زد بهم و گفت: + جمع کن خودتو توله سگ بیا 

بریم یه چی بیرون بخوریم بعد بریم شهربازی تخلیه انرژی کنیم قبل ازینکه حرفی از 

ا من بیام به کیان چمدونم بزنم خودش گفت + میرم چمدونتو از توی ماشین بیارم ت

بگو از االن راه بیفته سمت شمال آدرس دقیق نده اگه پرسید کجاش بگو حوالی انزلی 

اینو گفت و خوشحال رفت از من خوشحال تر اینه با استرس شماره کیان رو گرفتم 

سالم راجع به  _بعد دو بوق با صدای خواب الودجواب داد + بله ،بگو ایش بد اخالق 
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زدم فردا حوالی انزلی باش بتالفی قطع کردناش بدون اینکه بهش اس ام است زنگ 

اجازه حرف بزنم قطع کردم کل وجودم خنک شد سارا با چمدون اومد حمله کردم و 

دقیقه  ۱۵کل لباسامو بیرون ریختم. مانتو شلوار ابی اسمانی انتخاب کردم در عرض 

ایش کردن بود پوفی حاضر و اماده منتظر سارا بودم خیلی اروم اروم مشغول ار

کشیدم و با حرص روی مبل نشستم و به اطراف نگاه کردم خونه ی شیکی بود بهش 

توجه نکرده بودم دو مدل مبل توی سالن چیده شده بود مبل راحتی و سلطنتی، 

لوسترهای کریستال روی سقف خودنمایی میکردن + هلیا خانم اگه دید زدن خونه 

 تموم شد بیا بریم 

ساعت دارم صدات می کنم اصال تو  ۲هان چیه _سارا نگاه کردم که گفت: با تعجب به 

محو خونه خوشگل شده بودم +خیله خب بیا بریم _باغ نیستی. خندیدم و گفتم : 

دیگه دیر شد سوار ماشین شدیم و پیش به سوی خوش گذرونی تقریبا ده دقیقه ای 

 سارااااا بیخیال شهر بازی،-تم: میشد که توراه بودیم. با دیدن دریا با ذوق به سارا گف
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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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