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

لباشو به دندون کشیدم. مردونگـ..یش رو از روی شلوار مالیدم. برجـ..سته شده بود. 

.یش خودشو سفت کرده بود و به موهام آماده جر دادن! با حرکت دستم روی مردونگـ.

چنگ میزد. دستمو پس زد و دست خودشو زیر دامنم فرستاد. با یه حرکت انگشتشو 

توی عقـ..بم فرو کرد و چرخوند. چون انگشتش خشک بود سوزشی رو احساس 

 کردم. به آرومی گفتم: 

دهنم کرد. انگشتتو... خیـ..س کن انگار منتظز همین حرفم بود چون انگشتشو توی  -

چند بار میـ..ک زدم و خیـ..سش کردم و بعد دوباره فرو برد.. ج کمی که انگشتش راه 

 باز کرد، انگشتای بعدیش رو هم فرو کرد. داغ شده بودم.

انگشت برام کافی نبود. مردونگـ..یشو میخواستم! دستشو پس زدم و لباسمو جمع 

 : کردم. روی زمین دراز کشیدم. قمـ..بل کردم و گفتم

بدو امیر... بدون مکث شلوارشو پایین کشید و مردونگـ..یشو واردم کرد. انگشتشو  -

تو دهنم فرو برد تا جیغ نزنم هرچند که میون صدای آهنگ صدای جیغ من تشخیص 

دادنی نبود. انگشتشو میـ..کـ زدم. آه های مردونـ..ش باعث میشد حشـ..ری تر شم. 
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ج رسیدیم. دستمو گرفت و بلندم کرد. همونطور که انقد ضـ..ربه زد تا هردومون به او

 نفس نفس میزد، منو تو بغلش نگه داشت.

 -خیلی حال دادی هِلی. زبونمو دور لبم که آغشته به آبـ..ش شده بود کشیدم  - 

 میدونم!

خندید و موهامو نوازش کرد. سعی کردم دستشو پس بزنم. بدم میومد از نوازش 

 شدن. 

دم. رژمو پررنگ کردم و به مهمونی برگشتم. الناز با دیدنم لباسمو جمع و جور کر

سمتم اومد. اخمش زمینو جارو میکرد. دستی به خط سیـ..نم کشیدم و یقه مو درست 

کردم. همین که یه قدمیم رسید جیغ جیغاشو شروع کرد. از بین سر و صدا به سختی 

 میشنیدم.

همش غیب میشی؟ این پسره مغز  کجا رفتی یه ساعته؟ آوردمت تنها نباشم بعد تو - 

 منو خورد بیا برو ببین چی میگه.
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ردش می کردی بره، حوصله ندارم! دندوناشو رو هم فشرد و مشتشو کوبید به  - 

 به من ربطی نداره خودت برو حرف بزن. هولش دادم کنار و لب زدم: -بازوم 

م. تو شلوغی جهنم! نگاهی به اطرافم انداختم تا پسری که میگفت رو پیدا کن -

 جمعیت نمیتونستم تشخیص بدم. صدای الناز زیر گوشم اومد که گفت:

پیش بار نوشیدنی وایساده. کنجکاو نگاه کردم. پسر نسبتا معمولی پیش بار  - 

 ایستاده بود و نوشیدنی میخورد. نگاهش به جمعیت بود. رو به الناز گفتم:

 چیکارم داره؟  - 

 بزنه. قهقهه بلندی زدم نمیدونم، احتماال میخواد مخ -

وات؟؟؟! مخ بزنه؟ جمع کن بابا لیوان مشروبی از گارسون گرفتم و سمت میز رفتم.  - 

 الناز فحشی بارم کرد و دوباره به سن رقص برگشت.

مشغول خوردن مشروبم بودم که دستی روی دستم قرار گرفت. متعجب دستمو 

 شت و گفت: کشیدم. همون پسر بود. دستشو به حالت تسلیم نگهدا

…. 
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ایل کامل ــــــــــو دانلود ف "  نــــــــــــت داغ مــــــــــبهشرمان " العه ادامه ـــــرایم جهت مطــــــــکاربر گ

 یدـــس مطالعه کنــــــــــداری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــاین رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 ـــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامــــــــــ
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