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 و فشار دادممشاوره تون رو عرض کردم. نوک سینه شو کشیدم  -

 چرت نگو دیوث وظیفت بود  -

دنبال خودم سارا رو از این پاساژ به اون پاساژ می کشیدم. خستگی از چشماش 

میبارید ولی پا به پام میومد. هر لباسی میدیدم بنظرم واسه تولد خوب بنظر نمیومد. 

رنه شاید بودن کیانِ کاظمی توی این تولد بود که بیش تز حد حساسم کرده بود، وگ

من آدمی نبودم که انقد به یه لباس اهمیت بدم. نظرای سارا کامال با من متفاوت بود. 

اون میگفت چیزی بپوش که جذب تنت باشه اما بلند، فقط قسمت باال تنت باز باشه، 

اما من میخواستم که پیراهن کوتاه باشه تا رون پاهام تحریکش کنن. باالش هم باز 

بندازه. بازوم که کشیده شد از فکر بیرون اومدم و  باشه تا خط سینم دهنشو آب

هلیا اینو نگاه کن رد  -دنبال سارا رفتم. جلوی ویترین یکی از مغازه ایستاد و گفت: 

انگشتشو دنبال کردم و رسیدم به پیراهن ماکسی بلندی که یقه هفت و خیلی بازی 

تش هم دقیقا به داشت که احتمال میدادم چاکش وسط سینهش تا روی نافم بیاد. پش

 همون شکل باز بود و آستین نداشت.
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روی رون پا هم یه چاک بلند داشت. چشمام برق زد. روی لبه های قسمت باال تنه 

 نگین کاری شده بود و زمینه لباس مشکی بود. جیغ آرومی زدم و نیشم باز شد. 

غرور  میدونستم آخرش تو باید یه چیز پیدا کنی برام، عاشقش شدم سارا لبخند -

 آمیزی زد و گفت: 

هه! بریم تو پررو کن لباس رو که پررو کردم تازه فهمیدم دقیقا همون چیزیه که  -

واسه این تولد دنبالش بودم. با ذوق چرخی زدم و به اندامم خیره شدم. کیان اگر 

 میخواست هم نمیتونست بی خیالم بشه. 

 -عالیه.. لبخندی زد  -دم. خوشت اومد؟ برگشتم سمت سارا و با قدردانی نگاش کر -

 آره، خیلی خوشگل شدی.

 متقابال لبخندی زدم و گفتم: 

پس همین اوکیه میخریمش. درش آوردم و دست سارا دادم. همون لباس رو  -

خریدیم و سارا به خواست خودش چیزی نخرید چون دو روز پیش هرچی میخواست 

فتم و قرار شد موهامو باز خریده بود. کفش پاشنه هفت سانتی قرمز رنگ و شیکی گر
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بذارم. آرایش هم نسبتا متوسط، چون به کیان میاد از آرایش کم خوشش بیاد. وقتی 

به این فکر میکردم که مثل دیوونه ها دارم به عالیق کیان کاظمی فکر میکنم واقعا 

اعصابم خورد میشد. اون کیه که من ذهنمو درگیرش کنم ولی متاسفانه تو مرحله ای 

یم بودم که تا روش رو کم نمیکردم عقب نمیکشیدم. ست سوتین و شورت از زندگ

 مشکی رنگ جذاب گرفتم تا زیر پیراهنه بپوشم. تقریبا خریدم تموم شده بود. 

با کلی خواهش و اصرار سارا رو راضی کردم واسم قرص تقویت جنسی رو بخره و تا 

 ول کرد بگیره.فردا بده بهم. درسته که کلی منت گذاشت اما در نهایت قب

جلوی خونشون پیادش کردم و سمت خونه روندم. این تولد باعث شد به مامان سر 

نزنم. البته که اگه به هوش میومد یکی تو اون بیمارستان پیدا میشد تا بهم زنگ بزنه 

و بگه. ته دلم دلشوره داشتم برای فرداشب. اینکه برنامه ها خوب پیش میره یا نه... 

ثیر میذاره یانه.. یا اگه وسط رابطه اثر قرص بپره چی؟ اینا تموم کیان قرص روش تا

سواالت احمقانه ای بودن که توی ذهنم جمع شده بودن. حوصله هم نداشتم بهشون 

 جواب بدم چرا که برابر میشد با استرس بیشتر. خیابون آخر رو دور زدم و خیلی زود
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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

 

 

 

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk
https://filekade.xyz/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d9%86/
https://filekade.xyz/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d9%86/

