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

از دیروزم میشدم و این آهنگ رو گوش میدادم من خیلی وقته خودمو گم کردم 

راستش نمیدونم حسم به کیان چیه. از حرف های من سارا حسابی تو فکر رفته بود 

کردم من شد و  برای اینکه از فکر بیرون بیارمش دستش رو کشیدم و توی آب پرتش

گفت میکشمت هلیا زندت نمیزارم دو تا پا داشتم چهار تا دیگه قرض گرفتم و در 

رفتم دوتا گروه دختر و پسر با خنده داشتن مارو نگاه میکردن نفس برام نمونده بود 

من تسلیم هر چی تو میگی بسه سارا  _دستمو به نشانه تسلیم باال بردم و گفتم 

اره اره موافقم اتش بس اروم بهش نزدیک شدم اما مضحکه دست مردم شدیم +

نفهمیدم یهو چیشد داشتم میوفتادم توی اب دست سارا رو هم کشیدم دوتایی 

 رفتیم تو آب +لعنت بهت دختر ببین چیکار کردی

دستم درد نکنه و دوباره بلند بلند خندیدم از بس توی  _بلند بلند خندیدمو گفتم : 

توله سگ بیا _هوا رو به تاریکی رفت رو به سارا گفتم :  اب بازی کردیم نفهمیدم کی

میام _از اب بیرون من گشنمه موش اب کشیده شدم +اره اره میمون با حرص گفت 

خفت میکنما بیا بیرون گشنمههه به سمت غذاخوری که بغل دریا بود رفتم و سفارش 

ی نبود ماهی دادم و خواستم بشینم دیدم نچ نمیش لباسام خیسه ولی چاره ا
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ممنونم پدر جان بهم نزدیک _پیرمردی اومد سمتم و گفت: ++ خیلی خوش اومدی 

تر شد و گفت : ++پدرجان یعنی چی ؟ متعجب بهش نگاه کردم سریع اخم کردم و 

لطفا برید جای دیگ بشینید با دیدن سارا نفسی از اسودگی کشیدم ک القل _گفتم : 

 لوم نیست ایشون چی میخوان هیچی واال مع_تنها نیستم +چیشده هلیا؟ 

اهان کشیده ای گفت و نشست پیشم مرده رو به سارا گفت: +بنظرمیرسه شما از 

دوستتون عاقل تر باشید سارا لبخند پر عشوه ای تحویلش داد و گفت : ++منظورتون 

تومنی دراورد و گذاشت روی میز  ۱۰۰چیه؟ دستش رو برد توی جیبش و دوتا تراول 

رو زبون کشید و با حالت شهوت انگیزی گفت : + خب؟ اینا برای  سارا دور لب هاش

چیه؟ پیر مرده که با دیدن بدن خیس سارا حسابی تحریک شده بود سعی کرد 

خودشو کنترل کنه گفت: ++ اینا مال تو میشه درصورتی امشب... دست سارارو 

مت +عه حاال منو تنها بزاری بری با این کفتار میکش_گرفتم و اروم درگوشش گفتم : 

بزار ی کیفی کنم دیگه با حرص دستشو ول کردمو گفتم: مردشورتو ببرن لطف کنید 

برید اونور من گشنمه سارا با پیرمرده رفت جلو تر نشست با دیدن غذا همچیو 

فراموش کردم و مشغول غذا خوردن شدم وقتی که سیر شدم بلند شدم و پول غذای 
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زدن بود چیزی بهش نگفتم. از توی ماشین  خودمو حساب کردم و سارا مشغول حرف

 گوشیمو برداشتم رو به روی دریا نشستم 

انگار همه بدبختیام تقصیر دریا بود پوزخندی زدم و یکی از اهنگای گوشیم رو پلی 

کردم کجا باید برم یه دنیا خاطره ات تو رو یادم نیاره کجا باید برم که یک شب فکر 

خودم که مرگو زندگی برام فرقی نداره محاله مثله من  تو منو راحت بذاره چه کردم با

تویه این حاله بد کسی طاقت بیاره کجا باید برم که تو هر ثانیه ام تو رو اونجا نبینم 

کجا باید برم که بازم تا ابد به پای تو نشینم قرار بعد تو چه روزایی رو من تو تنهایی 

روزبه بمانی( _تو همینم )کجا باید برمببینم دیگه هر جا برم چه فرقی میکنه از عشقه 

اره عاشق شدم. بازم اون لعنت بهش اما چه فایده عشق _بی اختیار زمزمه کردم 

 زورکی عشقی از جنس تهدید هرچی که میگذشت دریا خشن تر میشد دریا خیلی

 

 

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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