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توووپ، شما چیزی نپوشی هم کسی بهت چیزی نمیگه عالی بود... بین اینهمه  -

روزمرگی، یه تولد خوب مبتونست حالمو سرجاش بیاره، خصوصا که جوش آزاد باشه. 

 ووم پس من یه ش.ورت میپوشم و س.وتین! یه ست س.ک.سی! خندید ه -

گروهی و اینا؟  -نه اونو بزار برا آخرشب، با بچه ها برنامه داریم! چشمکی زدم  -

 صفایی

 آره یه چی تو همین مایه ها  -

 جوون من عاشق تنوعم چند لحظه مکث کرد و گفت:  -

 راستی کاظمی و امیری هم هستن  -

 به معنای واقعی کلمه هنگ کردم. 

 چرا؟ متعجب گفت:  -

 چی چرا؟!  -

 اونا چرا میان؟  -

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk


                                                                                                             

2 | P a g e 

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

 خب رفیقامن. بچه باحالین بابا پوفی کشیدم.  -

اوکی از اتاقش خارج شدم. ذهنم خیلی سریع درگیر این شد که اگه توی این تولد  -

یه لباس فوق العاده نتونم رامش کنم بدجور دپ میشم... باید از لباس شروع میکردم. 

که اندامم رو به خوبی نشون میداد. توی اینکار به کمک سارا نیاز داشتم. سمت 

 اتاقش رفتم و بدون در زدن وارد شدم. با دیدنم لبخند زد وگفت: 

 سالم عزیزم  -

 سالم با هیجان ادامه دادم:  -

 سارا کمک میخوام. نشست پیشم روی مبل و گفت:  -

 و کالفه فوت کردم. چیشده هلی؟ نفسم -

 سامیار گفت کاظمی هم تولدت دعوته... بعد.. خب... چطور بگم سارا -

 وا صورتمو با دستم پوشوندم. پوفی کردم و گفتم:  -
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من کاظمی رو بوسیدم، تو اتاق خودش. قرار بود تا رابطه پیش ببرمش لعنتی رام  -

 نشد.. وسط حرفم پرید و با خنده گفت: 

 ورم نمیشه وای هلیا... با -

زهر مار گوش کن. رام نشد منم حرصم گرفته، عادت ندارم خودم برم سمت کسیو  -

پسم بزنه. میخوام خودش بیاد سمتم سارا... میخوام نتونه ازم دست بکشه... تشنه یه 

 بار خوابیدن باهام باشه! 

  ده دقیقه ای بود سارا در سکوت به حرفام فکر میکرد. طاقتم تموم شد و غر زدم:

عه خب بنال چیکار کنم همونجور که به نقطه کور خیره بود و دستش زیر چونش  -

 بود زمزمه کرد: 

 قرص تقویت جنسی!! متعجب گفتم:  -

 هان؟ برگشت سمتم و دستاشو کوبید بهم  -

 فهمیدم هلیا -
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 خب بنااال  -

ببین، چاره دردت فقط همینه که توی تولدم، تو لیوان مشروبش قرص تقویت  -

سی بریزی، اونم دو تا. که هم جلوتو سرویس کنه هم عقبتو! چشکمی زد که با کف جن

 دست کوبیدم تو سرش 

 عمتو مسخره کن جاکش خندید  -

مسخره چیه جدی میگم. به فکر فرو رفتم. این فقط کافی نبود. باید وقتی قرص رو  -

کنیم توی اتاق به خوردش میدم مست باشه، در نهایت هم وقتی داریم رابطه برقرار می

دوربین کار بذارم و همه ثبت شه. فکر خوبی بود. اینجوری کاظمی نمیتونست بگه که 

باهام نخوابیده. نیشم باز شد و به قصد بغل کردن سارا سمتش یورش بردم. مغرورانه 

 نگام کرد و گفت: 

 یه تومن میشه عزیزم  -

 هان؟  -
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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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