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

مامانت  - خوشگل دستش بود و چند تا جعبه شیرینی . لبخندی زد خیلی سریع گفت:      

و جعبه های شیرینی رو به  اوهوم! زیر لب خداروشکری گفت    - خوبه؟ سری تکون دادمو گفتم:  

اینارو پخش کن؛من رفتم پیش مامانت . بدون حرف دیگه ای سریع به    - دستم داد و گفت:  

سمت اتاق مامان رفت . خوشحال شیرینیارو باز کردم و گذاشتم روی میز . با ثانیه نکشیده  

کردن  بعد از چک    81_ پارت# بچه ها حمله کردن . بلند زدم زیر خنده و نگاهشون کردم.  

مریضا ، به سمت اتاق مامان رفتم و درو باز کردم . بابا کنار مامان نشسته بود و دستشو توی  

دستاش گرفته بود و باهم حرف میزدن . البته مامان خیلی آروم و آهسته آهسته حرف میزد .  

چون نمیتونست زیاد حرف بزنه ... فعال وضعیتش خیلی نرمال نبود . به سمتش رفتم و گونش  

محکم بوسیدم .     لبخند خیلی کمرنگی زد و دستمو گرفت . آخ که دلم ضعف میرفت برای  و  

درد و بالت به جونم الهی ! خیلی    - این لبخنداش . لبخندای شیرینش . زیر لب آروم گفتم:  

کی به شما خبر داد؟ لبخندی    - خدانکنه. ابرویی باال انداختم و رو به بابا گفتم:    - آروم گفت:  

خداخیرش بده کیان. آهانی زیر لب گفتم و بحث و ادامه ندادم. میخوام خدا    - ت:  زد و گف 

خونه بی تو شهر ارواح مامانم ؛ من    - خیرش نده! مشغول نوازش کردن موهاش شدم و گفتم:  

ببخش...ببخشید دخت..دختر قشنگم!    - این مدت با نبودنت مردم! لبخند تلخی زد و گفت:  

خداروشکر االن خوبی،قربونت برم الهی! لبخندی زد و    - م:      دستاشو بوسیدمو با ذوق گفت 

  - چیزی نگفت . تقه ای به در خورد و باز شد. کیان بود . با لبخند و صدای پر انرژی گفت:  

  - خوبم. کیان لبخند زد و گفت:    -مریض ما چطوره؟ مامان لبخند کمرنگی زد و گفت:  

آره ؛ خداروشکر.    - بابا لبخند زد و گفت:    خداروشکر.یکم استراحت کنین خوبه خوب میشین.

خسته    - من برم به مریضا سر بزنم . کیان متلک وار گفت:    - نگاهمو از کیان گرفتم و گفتم:  

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk
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نه ممنون . پوزخندی زد و چیزی نگفت! من    -نشین . بلند با حرص خندیدمو گفتم:      

از اتاق خارج شدم    82_ پارت#   ،از،این،بشر،متنفرم! فقط دلیل حرص خوردنم بود .. لعنت بهش! 

امشب جام میمونی؟ چند لحظه ای    -و به طرف ایستگاه پرستاری رفتم. رو به سارا گفتم:  

متفکر نگاهم کرد. اونقدر مظلوم بهش خیره شدم، که باشه ای گفت. پریدم و ماچی از صورتش  

دن کیان مسمم  کردم و بعد از عوض کردن لباس هام، به خونه برگشتم. باز هم برای آزار دا 

شده بود. پشت سیستم نشستم و این بار هم، یک قیمت دیگه از فیلم رو کات کردم. دلم می  

خواست فیلم رو ذره ذره بهش نشون بدم تا جونش در بیاد! فیلم رو که روی گوشیم ریختم،  

چند دقیقه ای گذشت        "فیلم س..وپر ایرانی، خشن    " توی تلگرام واسش فرستادم و نوشتم: 

 که آنالین شد. بعد از خوردن تیک دوم پیامم، از هیجان ضربان قلبم باال رفت و عرق سردی 

 

 

ایل کامل  ــــــــــ و دانلود ف "  نــــــــــــ ت داغ مــــــــــ بهشرمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 یدـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــ فا آنرا خریـــــــــــ این رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 ــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــ

 

 

 

https://www.instagram.com/filestar.ir/
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https://romaanfile.xyz/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d9%86/
https://romaanfile.xyz/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d9%86/

