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همونطور که  سارا دوختم که با اطمینان چشماشو بست و باز کرد. کمی آروم شدم

دخترای در حال رقص زل گوشم به حرفای سامیار بود، حواسمم به کیان بود که به 

زده بود. سامیار هر از گاهی چیزی ازش میپرسید و اون خیلی کوتاه جواب میداد اما 

آره،  -این همیشه کم حرف بوده؟!  -در کل حرف خاصی نمیزد. دم گوش سارا گفتم: 

زیاد خوشش نمیاد بگه بخنده، خیلی مغروره! انگشت وسطم داشت می رفت که به 

اما جلوشو گرفتم. این کی بود من قفلی زده بودم روش؟ ضربه  نشونه فاک بلند شه

 -دست سارا به بازوم باعث شد نگاش کنم. نامحسوس به کیان اشاره کرد و گفت: 

 داره میخوره!

برگشتم سمت کیان یه نفس لیوان ویسکیش رو باال کشید. لبمو گاز گرفتم و در گوش 

ی زود! ذوق وجودمو گرفت. حواسم خیل -چقدر طول میکشه اثر کنه؟  -سارا گفتم: 

به کیان بود، سیگاری روشن کرد و مشغول کشیدن شد. در همون حال رو به گارسون 

دست تکون داد. گارسون که اومد یکی از لیوان های توی سینی رو برداشت و اون رو 

هم یک نفس سر کشید. منم یه دونه از مشروب های توی دست گارسون رو برداشتم 

خوردم. سارا مشغول حرف زدن با سامیار شد. باید االن وارد کار میشدم. و یه قورت 
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عذممو جذب کردم و به کیان نزدیک شدم. توی دو قدیمیش وایسادم. مثل اون روز 

توی اتاقش، بهش نزدیک بودم! نیم نگاهی بهم انداخت و ته مونده مشروبشو خورد. 

 م کردچه خبر دکتر؟ فقط نگاه -صدامو صاف کردم و گفتم: 

 قید جواب دادنشو زدم و سوال دیگه ای پرسیدم: 

 ؟از مادرم خبر ندارین -

 بی تفاوت گفت:  

خیر. مشغول بازی با لیوانم شدم و ترجیح دادم دیگه چیزی نگم تا خودش داغ شه  -

و توجهش بهم جلب شه. چند دقیقه ای گذشت. از جعبه سیگار سارا سیگاری 

رو لبم. خیلی یهویی نگاهشو شکار کردم. دقیقا  برداشتم و روشن کردم. گذاشتمش

 روی خط سینم بود. تند نگاهشو گرفت و سمت جمعیت برگشت. لب زدم: 

بریم برقصیم؟! به حرکت لبام نگاه میکرد. سرشو به آرومی تکون داد.. چقدر این  -

 کیانِ کاظمیِ نیمه رام شده، جذاب تر از خود مغروره واقعیش بود. دستمو توی بازوش
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انداختم و سیگارمو دست سارا دادم. چشمکی براش زدم و با کیان سمت سن رقص 

 رفتیم.

 

حس لمس بازوش حس متفاوتی بود. به وسط جمعیت که رسیدیم خودمو بهش 

چسبوندم و دستمو دور گردنش حلقه کردم. انگار توی خلسه فرو رفته بود. دستشو 

میدادیم و خیلی آروم می دور کمرم حلقه کرد. خودمون رو ریتم آهنگ تکون 

رقصیدیم. نگاهمو دوختم به چشماش. چشمای قشنگی داشت! سعی کردم تموم 

خواستنمو توی نگام بریزم. حرکت دستش از کمرم به روی باسنم رو احساس کردم. 

لبخند آرومی زدم. لبامو بهش نزدیک کردم.. اما نبوسیدم. این دفعه نمیخواستم واسه 

اون! نفساش رو روی لبام حس میکردم. دهنش بوی هیچی پیش قدم شم، اول 

مشروب میداد. از لباش با مکث نگاهمو گرفتم و به چشماش دوختم، باید دیوونش 

میکردم! یهو آهنگ عوض شد و آهنگ شادی پلی شد. خندیدم، کیانم در کمال نا 

سی _ک_باوریم خندید. یه ریمیکس خارجی و سکسی بود. این ریمیکس یه رقص س
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واست. لبه های کتشو گرفتم و شروع کردم به رقصیدن. چرخی دورش زدم و هم میخ

انگار که دارم رقص میله میکنم، دستمو به همه جای بدنش کشیدم. متعجب نگام 

 میکرد. لبخند داغی زدم و گردنشو نوازش کردم. 

مسخ شده بود. اما من چیزی فراتر از این مسخی میخواستم. چشماش خواستن رو 

دن، اما خواستن نگاهش رو نمیخواستم میخواستم که به زبون بیاره. چرخ فریاد میز

دیگه ای زدم که مستقیم نگاهش روی خط سیـ..نه ام قرار گرفت. خودمو چسبوندم 

بهش، و ماهرانه جوری که کل رون پاهام مشخص شه گوشه ی پیراهنم رو توی دستم 

م. کالفگیش رو فهمیدم، از گرفتم. پای لختم رو الی پاش و روی برجستـ..گیش کشید

تند تند نفس زدناش. آهنگـ داشت تند و تند تر میشد و ضربه آخر من بوسیدن 

لباش بود. همونطور که می رقصیدم و پایین تنم رو سـ..کـ..سی تکون میدادم لبام و 

تا نزدیکی لباش بردم. نفساش میخورد به لبام و چشماش خمار بین لبها و چشمام در 

مون لحظه که خواست لباشو رری لبام قرار بده لبخند شیطانی زدم و حرکت بود. ه

ازش فاصله گرفتم. تقریبا چند قدم. دستامو با ریتم آهنگ تکون دادم و رون پام رو 

از چاک لباس توی دیدش قرار دادم. اومدم بچرخم و برم پشتش که مچ دستمو گرفت 
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و بعد هم داغی لب هاش!! توی  و تو یه حرکت ناگهانی منو خم کرد و روم خیمه زد..

شوک بودم اما اون با خشونت میبوسید. باورم نمیشد کیانِ کاظمیِ مغرور االن انقدر با 

عطش داشت منو میبوسید. گازی از لباش گرفتم و باهاش همراهی کردم. کش اومدن 

لبخندشو حس کردم. زبونشو توی دهنم هدایت کرد و شروع به زبون بازی کرد. توام 

 کـ..سی بودی که کیان، انگاری من نمیدونستم!! سـ..

بوسیدنمون تند شده بود، هردو نفس نفس میزدیم. لبام رو میمکید. جوری که قدرت 

بوسیدن رو از من گرفته بود و مجبور بودم بی حرکت وایسم تا فقط اون ببوسه. طعم 

 بوسه هاش، خواستنی که توی هر بوسه ش بود داشت حالت جنون بهم میداد.

ناخودآگاه دستمو الی پاش بردم و مالیدم. چشماش باز شد. نگاه داغش رو که دیدم 

نتونستم دووم بیارم، وقتش بود! خودمو از بغلش بیرون کشیدم و دستشو گرفتم تو 

 بریم باال، اینجا نمیشه!  -دستم. لب زدم: 
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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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