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سرش را جلو  اوشیشد که س رهیخ اوشیبه س و چپ چپ دیبا خجالت لب گز یناز

 .دیبرد و لبانش را کوتاه بوس

 فاصله گرفت و با لذت گفت: عیسر 

 

 دهیا نیگرم با ا یوودیهال یهالمیف نیاصال دم ا ده؟یم فیچه ک یدی! دشیآخ -

 تو جنگل دختره و پسره سک**س کردن؟ میدید یخارج لمیف هی ادتهیهاشون... 

 

 با حرص گفت: یناز

 

 ؟یکن یخوایاونا کنن تو هم م یهر کار -

 

 و گفت: دیخند طنتیبا ش اوشیس

 

 .یلیآره خ -

 

 شد لیمتما یسمت ناز دوباره

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

2 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 دیرسینم اوشیهر چقدر تالش کرد او را پس بزند توانست زورش به س یناز

 اش زد.*نهیسبه  یچنگ اوشیشد که س میتسل آخر 

 ...دیلبانش را بوس اوشیس عیکه سر  دیکش یآرام غیج

 با بغض گفت یفاصله گرفت که ناز یطوالن یبوسه کیاز  بعد

 

 .دنیصدام رو شن یوا -

 

 خونسرد گفت: اوشیس

 

 آروم باش. دنینشن -

 

 دیفرو کرد و بوس یرا در گردن ناز سرش

 کم کم کنترلش را از دست داد و یناز

 خمار شد نگاهش

 چنگ زد... اوشیس یقهیاز هم فاصله گرفت و به  لبانش
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 کنار گوشش لب زد: قراریب اوشیس

 

 جان؟... جانم خانومم؟ -

 

 حس کرد ضربان قلبش تنده شده است. یناز

 زد. مهیخ شیهول داد و رو نیزم یآرام او را رو اوشیس

 استرس گفت: در همان حال با یناز

 

 .اوشینه س ییوا -

 

 

 خمار لب زد: اوشیس

 

 .یآره ناز -
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 .دیاش گرفت و لب گز خنده یناز

 

 

 با تعجب گفت: اوشیزد که س شیبه پا یلگد یناز

 

 چته؟ -

 

 ها. یگفت یچ دمیشن -

 

 گفت: طنتیانداخت و با ش یناز یخودش را رو دوباره

 

 من. یِناز شمیتر م ی... اصال تو تقال کن من حش**ریبشنو -

 

 !دیدلش لرز ""من یناز "" دنیبا شن یناز
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 .دانستیخوب نقطه ضعف او را م اوشیس

 با همان لحن گفت: اوشیلبخند نظاره گر او بود که س با

 

 خوشت اومد نه؟ -

 

 و دستانش را دور گردن او حلقه کرد. دیخند یناز

 زد. یارا بوسه اشینیب یوزد و ر یلبخند اوشیس

 

 

*********** 

 

 

 با تعجب گفت: یرعلیشلوار او را باز کرد که ام یدکمه ساناز

 

 اِ ساناز؟ -
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 گفت: طنتیبا ش ساناز

 

 که. خورهیبر نم ییبه جا طنتیش کمی -

 

 

 و لب زد: دیخند

 

 نه؟ یر یگیامان از دست تو دختر آروم نم -

 

 .دیرا که گفت ساناز را به سخت خود کش نیا
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