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 بهشت داغ منرمان 

 ژانر هات / اروتیک / صحنه دار

 

 شروع رمان :

 خم شدم روی میز و دستم رو به لبه هاش گرفتم 

 پاهات رو باز کن ببینم، قمـ..بل کن زود باش  -

 از هم باز کردم و گفتم:صبر کن دکتر عه به سختی زانوهام رو  -

 بیا خوبه؟! دستش رو کشید بین پاهام  - 

جوون چه خیـ....س شدی عشقم با انگشتاش چوچـ....ولم رو پیدا کرد و می  -

 مالـ..ید. یه جوری شده بودم. خیلی حساس بودم روی اونجام

 آخ دکتر بیشتر بمـ..ال حالم بده با صدای دو رگه ای گفت:  - 
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ال بدی مرخصی بگیری یا خودت حال کنی؟ خنده ام گرفته بود اومدی به من ح -

ولی انگشتش روی بهشتم مانع میشد که بخندم! خودش رو بهم چسبوند و 

 برجستـ..گیش رو الی باسـ..نم مالـ..ید و در حالی که نفس نفس میزد گفت:

کاشکی پلمپ نبودی از جلو حال میکردم باهات دختر! دستمو روی سیـ..نم  - 

 تم و لب زدم گذاش

همون پشتی رو بچسب که حسابی تنگه ها! انگشتش رو به صورت دورانی روی  -

سوراخـ..م چرخوند و یه دفعه فرو برد که از درد جیغم تو گلو خفه شد. گازی از مچ 

 دستش گرفتم تا دردمو با جیغ بلندی بروز ندم. انگشتش رو بیرون کشید و گفت:

نه خوشم اومد، خوب چیزی هستی زبونمو تحـ..ریک وار دور لبم چرخوندم. ورق  - 

ها و وسایل روی میز رو کنار زد و با یه حرکت منو نشوند رو میز، شلوارم رو تیز پایین 

 کشید و گفت: 

پاهاتو یکم بده باال، حواستم به در باشه کسی نیاد سرمو تکون دادم و پاهامو به  -

کردم. نفسم در نمیومد و فقط میخواستم که با مردونگـ..یش جرم بده.  طرف باال مایل
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شلوارش رو پایین کشید. با دیدن برجسـ..تگی لـ..ای پاش چشمام از حدقه زد 

بیرون. همون چیزی بود که دوست داشتم. کلفت و تمیز! قطعا اگه هرجای دیگه ای 

روی بهشتم انداخت و با  بود عالقه به خوردن اون آب نبات چوبی تمیز داشتم! تفی

انگشتش کمی مالیـ..د. آهی کشیدم و لباشو گاز گرفتم. زبونشو لـ..ای بهشتم کشید 

 و گفت:

چه داغه! چشامو بسته بودم و فقط ناله میکردم. اونم از ناله های من حشـ...ری تر  -

 میشد و زبونشو بیشتر فشار میداد. بعد از چند دقیقه که تو خلسه بودم گفت: 

خودتو شل کن میخوام فرو کنم سرمو تکون دادم و بدنمو شل کردم. آروم آروم  -

مردونگـ..یش رو به داخل باسنـ..م میفرستاد. داشتم میسوختم و هیچی حالیم نبود. 

اگه هیچکس توی مطب نبود صددرصد جیغ میزدم. یهو کلش رو فرو کرد و نفس 

 عمیقی کشید: 

خودشو عقب و جلو میکرد اما یکم که راحتتر  لعنتی، چقدر تنگه اولش به سختی -

شد، درد به لذت تبدیل شد. همزمان روی بهشتم رو هم زبون میزد. روی ابرا بودم. 
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کم این حس رو تجربه نکرده بودم اما انگار این یکی جنسش فرق داشت. بین تلمـ..به 

 هاش نالیدم: 

ه زدناش غرق بود که مرخصی.. مرخصیم اوکیه؟ اونقدر بین آه کشیدن و ضـ..رب -

 نمیتونست جواب بده. بعد از چند ضـ..ربه دیگش مثل من خمار گفت: 

اگه همه مرخصی هات... اینجوری بخواد حال بده بهم... خیلی مرخصی رد میکنم  -

 برات، جاش شبش باید تو تختم باشی!

 حس خوب داغی مردونگـ..یش توی باسنم ناخودآگاه باعث شد بگم: 

ی گفت و از رو مانتو چنگی به سیـ..نه هام زد. دلم میخواست قبوله! جوون -

مردونـ..گیش رو تا ته داخلم فرو کنه تا جـ..ر بخورم، تا اون حس خوب رو تجربه کنم. 

 انگشتش رو روی چـ..وچولـ..م کشید: 

این لعنتی رو هم باید بچشم! بی اعتنا به حرفش خودمو سفت کردم. چیزی به  -

ده بود. فهمید و محکم تر تلـ..مبه زد که با فشار لرزیدم و ارضـ..ا ارضـ..ا شدنم نمون

شدم. مردونگـ..یش رو کمی ثابت نگهداشت. بعداز چند تلمـ..به دیگه، ارضـ..ا شد و 
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کل آبـ..ش رو توی باسنم خالی کرد. آب داغش که لـ..ای پام و باسـ...نم روون بود 

کارش رو همزمان از کنارم برداشت. حس خوبی بهم میداد. لبم رو گاز گرفت و خود

پشت خودکار رو به بهـ..شتم مالـ..ید که باعث شد خـ..یس بشه و با لبخند مرموزی 

اینم از مرخصیت،  -زیر کاغذی رو امضا کرد. کاغذ رو روی سیـنم گذاشت و گفت: 

 سکـ...سی لیدی!

 روز بعد..2 

کنترل کنم. اما حواسم به  خنده های گاه و بیگاهم که از مستیم بود رو نمیتونستم

پشت سرم بود. هرچند توی این تاریکی کسی متوجه ما نمیشد. خودمو به وسط پاش 

مالـ..یدم و دستام و از زیر پیراهنش حرکت دادمو به پوستش رسوندم. همینه، شل 

شده بود. باید میزد باال و باهام رابـ..طه برقرار میکرد. تشنه بودم، بدجور! لیوان 

و از میز کنارم برداشتم. خمار بهم نگاه میکرد. همینو میخواستم، اما خمار مشروبم ر

تر، خیلی خمار تر. میخواستم این لعنتی که وسط پاهاشه سیخ شه برام، سیـ..خه 

سیخ! لیوان مشروبم و گرفتم باال و نگاه پر شهـ..وتی بهش انداختم. با انگشت اشارم 
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تم رو بین لباش گرفت و مکـ..ید اما لب امیر عرشیارو از هم باز کردم. انگش

نمیخواستم که اینکارو کنه. انگشتمو بیرون کشیدم و لیوان و روی لبش گذاشتم. 

دستم رو باال برُدم و لیوان رو کَج کردم و مقداری رو توی دهنش ریختم و قبل اینکه 

 کلش رو قورت بده لبامو روی لباش قرار دادم

بونمو توی دهنش چرخوندم. طبق نقشه ام مشروب داخل دهنش رو مکـ..یدم و ز

حسابی از کارم حشـ..ری شد و زد باال. دستشو به زیر پیراهنم حرکت داد و چنگی به 

باسـ..نم زد. در همون حال لبامو گاز میگرفت. لباشو با حرص می مکـ..یدم و دیگه 

رو ول  مشروبی توی دهنش باقی نمونده بود. بازم میخواستم اما اجازه نمیداد. لبام

نمیکرد. انگار طعم لبای من خیلی خواستنی تر بود.. تو یه حرکت مچ دستم رو محکم 

گرفت و از رو مبل بلند کرد... بی توجه به جمعیتی که اونور سالن در حال رقص بودن 

کشوندتم سمت تراس. دقیقا دو قدم اونور ترمون بود. در تراس رو بست و منو 

تو خیلی فوق  -لحظه ای لباش، لبام رو ول کرد و گفت:  چسبوند به میله ها. تنها برای

العاده ای هلیا! کم این جمله رو نشنیده بودم! هرکسی که باهاش خوابیده بودم 

 حداقل دو سه بار تا انتهای رابطه این حرف رو میزد.
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 بین نفس نفس هام جواب دادم:

گردنم شد. لبای  میدونم! یقه لباسم رو کنار زد و مشغول بوسیدن و مکـ..یدن - 

داغش روی گردنم حس خوبی رو بهم منتقل میکرد. آه عمیقی کشدیدم و سرشو 

سمت سیـ..نه هام مایل کردم. سرشو از بین دوتا سیـ..نه هام فرو برد و گاز گرفت. 

جیغ کوتاهی زدم و الله گوششو بین دندونم کشیدم. با دست یکی از سیـ..نه هامو 

ی باعث شد تکون بخوریم! صدای در بود. امیر سریع بیرون آورد که ناگهان صدای

برگشت و من سـ..ینم و به داخل لباس فرستادم. گارسون بود. متعجب و با نگاهی 

منظور دار زل زد بهمون که امیر سرسری خندید. دستشو دراز کرد و مشروبی از توی 

 سینی گارسون برداشت و منتظر بهش نگاه کرد تا بره. پوفی کشیدم.

واستم که حس و حالمون بره! گارسون لعنتی، االن وقت اومدن بود؟ در که بسته نمیخ

 شد خودم پیش دستی کردم و سمت امیر رفتم. یه دستمو لـ..ای پاش گذاشتم و
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ایل کامل ــــــــــو دانلود ف "  نــــــــــــت داغ مــــــــــهشبرمان " العه ادامه ـــــرایم جهت مطــــــــکاربر گ

 یدـــمطالعه کنس ــــــــــداری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــاین رمان بصورت فایل پی دی اف لط

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