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خواستم از خدا خواسته باهام قدم برداشت. اما مست نبود، شایدم بود ولی کم. نمی

وسط رابطه ولم کنه یا بفهمه که داره چیکار میکنه و بعد هم دست بکشه. به گارسون 

اشاره کردم. وقتی اومد یدونه مشروب واسه خودم و یدونه واسه کیان برداشتم. از 

بریم! دلم هری ریخت! از خواستن  -دستم گرفت و تو یه حرکت سر کشید. لب زد: 

م! دستشو که توی دستم بود فشار دادم و سمت توی صداش، از نیازش دیوونه شد

طبقه باال رفتم، دنبالم میومد. از پله ها باال رفتیم و به اتاقا رسیدیم. در یکی رو که 

میدونستم خالیه باز کردم. رفتم تو و پشت سرم کیان اومد. دستمو گرفت و منو 

دن. اما اینبار چسبوند به دیوار. با نگاه داغش نگام کرد و لباش باز چفتِ لبام ش

دستش همه جای بدنم شروع به حرکت کرد. همزمان لبام رو هم میخورد. داشتم 

دیوونه میشدم. سمت گردنم که رفت جیغ آرومی کشیدم، صدام بین صدای آهنگی 

وت، _که از پایین میومد گم شد! لبشو از گردنم جدا کرد و با چشمای نیمه باز از شه

م بگم بهترین حسم توی اون لحظه شنیدن این خیلی خوشگل شدی! میتون -گفت: 

حرف از زبونش بود! من چم شده بود؟! لبخندی زدم و تنها نگاش کردم. اونقدر عطش 

داشت که حواسش بهم نبود. داغی دستشو روی چاک پیراهنم حس کردم که داشت 
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میرفت روی پام. همزمان لبشو رسوند به چاک سـ..ینه ام. وول میخوردم و خودمو 

ن میدادم. لبه های کتشو گرفتم و تو یه حرکت از تنش در آوردم. بوسه هاش تکو

اونقدر ماهرانه و داغ بود که قدرت همراهی رو ازم می گرفت، اما چون تقریبا مست 

بود میتونستم کمی همراهی کنم. دستشو زیر دامنم هدایت کردم و به رونم رسوندم. 

ندون گرفتم. دست آزادشو سمت دستش داغ بود. آه خفه ای کشیدم و لباشو د

سیـ..نه هام آورد و یکیشو توی چنگش گرفت. بی طاقت هولش دادم رو تخت و روش 

خیمه زدم. خمار نگام میکرد. دستمو از کرواتش کشیدم و اومدم روی مردونـ..گیش. 

لمسش کردم. سفت و متورم شده بود. مشغول باز کردن دکمه های پیراهنش شدم. 

تنش بیرون کشیدم. دستمو سمت زیپ شلوارش بردم که تو یه باز که شدن، از 

حرکت نیمخیز شد و جامون رو عوض کرد. حاال اون بود که روم خیمه زده بود. زیپ 

پیراهنم رو باز کرد و به آرومی پایین کشیدش. سـ..ینه های سفیدم مقابل چشماش 

گردنم بوسیدن رو قرار گرفت. خواستن و نیاز توی نگاهش بیداد میکرد. دوباره از 

شروع کرد و اینبار لباش روی سـ..ینه هام اومدن. لباش کوره ی آتیش بودن. جای 

جای سـ..ینه هام رو می بوسید و حس میکردم دارم میسوزم. خیـ..س شدن 
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بهـ..شتم رو حس میکردم.     یهو جای لباش، نوک سـ..ینه چپم رو داد توی دهنش و 

رام وایساد. انگار اولین بارم بود که کسی داره سینم رو مکید. انگار زمان و همه چیز ب

میخوره. رو تختی رو مشت کردم. با ملچ و ملوچ مشغول خوردن شد. گازی ازش 

گرفت و رفت روی سـ..ینه ی راستم. اون رو هم به همین ترتیب خورد. پیراهن رو 

 پایین تر کشید و روی نافم رو زبون زد. 

میدادم و آه میکشیدم. آه هام متفاوت تر از هر زمان بی قرار بودم. خودمو تکون 

دیگه ای بود. کیان هم متفاوت بود. گرمای زبونش... عطر تنش... طعم لباش.. پیراهن 

رو که کامل پایین کشید بدنم بی حس شد. نگاه هاتش رو مقابل شـ..ورتم نگه 

ای واقعی کلمه داتشت. به چشمام نگاه کرد و بوسه ای وسط بهـ..شتم گذاشت. به معن

بخورش.. دارم دیوونه میشم  -دیوونه شدم. پاهامو دور سرش حلقه کردم و لب زدم: 

 کیان!     از روی شـ..ورت مشغول زبون زدن شد. خیـ..سی و داغی زبونش باعث شد
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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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