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 چی و؟  -

 

ای به من کرد. سامیار با دید من دهنش باز موند. ببند نرگس نره توش...  پسره اشاره 

 ایول گندم...   

 

تحریک بشه در همون حالتی که خم بودم لبم رو به دندون گرفتم و به  برای اینکه 

چشمای سبزش خیره شدم. صورت قرمز و رنگ گردنی که ورم کرده بود من و بد 

 ترسوند. بیشتر عصبانی شده بود تا تحریک!

 

 

 

 

 

نگاهی به لبام کرد و به سمتم خم شد. همزمان با برداشتن جام شراب جوری که 

 با صدای خش دار زمزمه کرد:   خودمون بشنویم
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+ همین االن میری این لباس و از تنت درمیاری و تا آخر مهمونی توی آشپزخونه  

 مونی.  می

  

تو دلم لبخندی به مردی که رگ غیرتش باال زده بود زدم. کور خوندی اگه فکر کردی  

کر  کردی باید به  فکنم. اون موقع که حمیده، حمیده می من این لباس و عوض می 

 بودی.  اینجاشم می 

  

ها رو چپه ای به سالن ببرم. اَه انگار تا من این سینیبه آشپزخونه رفتم تا سینی دیگه 

 نکنم دست بردار نیستن.  

 

 کردم. با هربار خم شدنم، سنگینی نگاهشو روی خودم حس می

شد فهمید که چقدر کفری شده. نگاهی به  های تند و چشمای سرخش میاز نفس 

 کردم و با لبخند لبم رو به دندون گرفتم و به سمت آشپزخونه رفتم.   چشماش 

 

پوفف... من موندم این زنا چطوری با این کفشا رد میشن. به سمت سرویس  -

 ی باال بود رفتم تا به صورتم و گردنم کمی آب بزنم.   بهداشتی که طبقه 
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ایل کامل این  ــــــــــ و دانلود ف "  ارباب حریص منرمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

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

 جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنید
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