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

گوشیتم معلوم نیست کجاست؟ با حرفای سارا کوبیدم تو سرم بود تو بهش زنگ بزنی 

تو ..تو ماشینه برو بیارش +ایش پاشو مادمازل برقی حاضر شو سریع _و گفتم: 

دوییدم سمت دستشویی و صورتم و شستم لوازم ارایشمو برداشتم و مشغول آرایش 

چیشده؟ _رفت شدم با دیدن سارا که از خنده رو به انفجار بود نا خود آگاه خندم گ

 گوشیم و داد دستم و گفت : +خودت ببین 

تا تماس بی پاسخ از طرف کیان با دهن باز پیامک های گوشیمو باز کردم  ۸۷با دیدن 

کجایی -سالم خوبی؟ امروز بیام کجا؟ :-دست کمی از تماس بی پاسخ ها نداشت :

نده شمارش چیشده هلیااا کجایی چرا نیستی با خ-نگران شدم چرا جواب نمیدی؟ :

کجا بودی هاان؟ میدونی چند -رو گرفتم ی بوق نخورده بود جواب داد با داد گفت : :

خواب بودم . کجایی؟ بیا منطقه آزاد انزلی من تا نیم ساعت دیگه _بار زنگ زدم؟ 

خدافظ اداشو _مرسی واقعا خواب؟ خرسی مگ؟ باشه . میبینمت فعال  -اونجام :

رایشم رسیدم با عجله یکی از مانتو هایی که اورده بودم درآوردم و با حرص به ادامه ا

پوشیدم و سارارو از سر میز صبحونه بلند کردم که با حرص گفت: +خبرت تو برو منم 

میام ی چی بیارم کوفت کنی سریع تو ماشین نشستم پشت فرمون و منتظر بودم با 
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ه ای گفتم و هول دوتا کیک و شیر کاکائو اومد و یکیشو سمتم گرفت: +کوفت کن باش

 هولکی خوردم و با اخرین سرعت به سمت منطقه ازاد حرکت کردم 

تورو بکشم که احمد جون _+هوی وحشی اروم خر نفهم میخوای بکشیمون مگه 

بدبخت میشه +وایی خوبه یادم انداختی نمیدونی دیشب چیشد که چپ چپ نگاهش 

خواب نمیخوردم بخوابم  من اگه عالقه داشتم بدونم چی میشه قرص_کردم و گفتم: 

-که دکی جون با حالت قهر روشو برگردوند و خندیدم و شماره کیان رو گرفتم :

باشه از _وایسا اومدم تکون نمیخوری از جات ها  -دقیقا جلو در ورودیم :_کوشی؟ 

سالم خب حرفاتو بگو  _سالم  -دور دیدمش خیلی سر و وضعش بهم ریخته بود :

ونم مشکلت با من چیه میدونم ک چیزی یادت نیس اما ببین من نمید -میشنوم :

میدونی که من ازدواج کردم حاضری زن دوم باشی ببین من اگه تورو بگیرم فقط 

 اسمت میره تو شناسنامم هیچ محبتی نمیبنی مثله قبال پس خوب فکراتو بکن ببین
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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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