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  یصندل یسمت سالن رو میچمدونو بر داشتو رفت ان یو شا میدی: به فرودگاه رسدالرام

 تا نوبت پرواز ما شدش  مینشست

  مینشست یصندل یرو میشد مایکردش سوار هواپ ییراهنما مایرو به سمت هواپ ما

و مهماندار داشت طرز بستن کمربند  می کنار هم نشست  ۷۷بودو شماره ۷۸شماره من 

  گهید دمیلم دادم و خواب میخاموش کرد  مونویگوش ویبستم ان یو منو شا دادیم ادیهارو 

 ست ین ادمی یزیچ

 روزگار  یع ییناراحت بودم واسه باباش ه میاز خونه دالرام برگشت  یبارانا: وقت

نگاه   لمیف هیروشن کردم داشتم  ون یدش نشستم رو کاناپه و تلوزخوب نبو ادیز حالم

  یشرتک و باال ناف یعنیفکر کردم ساشا باهمون وضع  ادیدر م یصدا دمید کردمیم

کاناپه لم دادمو گفتم : ساشا  یدوباره رفتم رو هیکه ک دمیرفتم درو باز کردم و اصال ند

 که !!؟ یایم رتریکه د یگفت یچقدر زود اومد

  دمیسرمو بردم باال د ستادیجلوم وا ی کی دمیرومو برگردوندم د ادینم ییصدا دمید

 کنه؟؟؟؟یم کاریجا چ نی ا  زهیه  یلیپسره خ نیهامونه ا هیاز همسا یکی

 ی کنیم کاریداخل خونه من چ تو

 برام   یام سوما خودت درو باز کرد  یرانیدوما ا ماستی: اوال اسم ن هیهمسا پسر

 .....  رون یاز خونه من ب یخان هررر مایاوال دوما نکن بعدشم ن  نجای: واسه من ابارانا

 تو رو ول کنم برم   فی ح رمیبعد م میریکام بگ هیخانوم کوچولو بزار ازت  گهینه د -
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  دمیدستت به من بخوره جرت م یکون -

ورزشکارانه بود کارم دراومد  کلشیپک داشتش ه کسیخدا س ایاز تنش کند  لباسشو

  نیساشاااا رهااا کجائ

 ��بهت خوش بگذره از ساشا بهترم  دمی:  قول مماین

 اریبا اون دهن نجست اسم عشقمو ن -

 کاناپه..... یهول داد پرت شدم رو  یمنو عقب هوی

 .... شهیزبون درازه و واست بد تموم م یل یخانوم کوچولو خ گهینه د -

  یفقط حت  یگذاشتمو که هولش بدم عقب ول  نشیس یزد و من دستامو رو مهیروم خ -

 هیزور داره با پاهاش اومد رو پام و دستامو با  یلیسانت هم تکون نخوردش خ۱

 دادمیخودمو تکون م یسرم گرفت وشروع کردن به خوردن لبم هرچ یدستش باال

 کنم ...  کاریچ دمینداشت اها فهم دهیفا

باورت   یزود نیدستامو ول کرد هه به هم یکردم و تعجب کرد ول یهمراه باهاش

 شده... 

 ه ی زیبد چ یلعنت شهیم ممیتسل دونستمی: مماین

لبشو   کمیزدم  مهیحاال من روش خ میول کرد جامونو باهم عوض کرد یدستامو وقت -

 انقدر بد زدم  رشیرفتم تو دماغش و بازانو زدم توک* یشون ی خوردم حاال وقتشه با پ
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ستانی هاترمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ ایل کامل  ــــــــــ و دانلود ف "  سه دبیر

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

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