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

هلی خدایی توهم خیلی لعبتی،مطمئن باش کم حال نکرده اونم! شونه ای باال انداختم 

من مریض دارم ، برم . لبخندی  -و کمی آب خوردم... بوسه ای روی گونم زد و گفت: 

خیلی سردرگم باشه! رفت و من موندم و یه عالمه فکر و خیال...  -بهش زدم و گفتم: 

 بودم! نمیدونستم باید چیکار کنم و تکلیفم چیه...! 

به چند تا از مریضا سر زدم و چکشون کردم . خسته به سمت اتاق مامان رفتم ... 

خواب بود! پیشونیشو بوسیدم ... مامانم همه ی دنیام بود! با تقه ای که به در خورد 

ابرویی باال انداختم؛کیان بود! بهم اشکامو پاک کردم و به سمت در برگشتم. با تعجب 

خوبی؟ چشم غره ای بهش رفتم و جوابشو ندادم. چقدر پرو  -خیره شده و گفت: 

بود،انگار نه انگار تا یک ساعت پیش میخواست دستمو خورد کنه ... خواستم از 

چته وحشی؟ سرشو  -کنارش رد شم و برم بیرون که بازومو گرفت! با غرولند گفتم: 

همینه که هست  -خیلی بچه ای...! با اخم نگاهش کردم و گفتم:  -ن و گفت: آورد پایی

کوچولو! آروم بهش خیره شدم. توی  -، دست از سرم بردار! پوزخندی زد و گفت: 

داری باهم چیکار میکنی؟  -چشماش زل زدم ... خیلی ناخوداگاه آروم گفتم: 
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اشی... بی اختیار روی بهتره روی خودت مسلط و منطقی ب -نیشخندی زد و گفت: 

 پنجه پام بلند شدم و لباشو بوسیدم...! 

خیلی آروم شروع کردم به مکـ...یدن لباش. بدون اینکه همراهیم کنه ثابت ایستاده 

بود... دستامو باال آوردم و الی موهاش کشیدم! گاز ریزی روی لب پایینیش زدم و با 

. لبخندی زدم و خیلی آروم بوسه کوتاهی کنار کشیدم! خیلی خنثی بهم خیره شد

کناره گردنش رو پر حرارت بوسیدم. من چم شده بود؟ کالفه دستی بین موهاش 

مگه نگفتم حد خودتو بدون؟ نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم  -کشید و گفت: 

اشکام نریزه ... چم شده بود خدایا؟ فقط میدونستم همون هلیای قبلی نیستم! از 

یرون زدم. باید تکلیفمو با خودم روشن میکردم .. تو راهرو کنارش رد شدم و از اتاق ب

با یه سـ...کـ...س  -چشمم به سامیار خورد . خیلی پر انرژی نیشخندی زد و گفت: 

حالم خوب نیست ، من  -گروپ چطوری؟ بی حوصله شونه ای باال انداختم و گفتم: 

نمیدونم چرا منی که در  برم ... بدون اینکه اجازه بدم حرفی بزنه از کنارش رد شدم .

همه حال پایه و اوپن بودم برای سـ...کـ...س االن اینقدر سرد داشتم برخورد می 

 کردم! روی صندلی چرخدار نشستم و قرص آرامشبخشی رو همراه با اب خوردم . 
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پلک هام رو روی هم گذاشتم و سعی کردم هرگونه افکار منفی و مزخرف رو از ذهنم 

م به نقشه هام فکر کنم. با احساس دستی که سیـ...نه ام رو لمس دور کنم بلکه بتون

چرا  -کرد، در نهایت آرامش چشم هام رو باز کردم. سامیار چشمکی بهم زد و گفت: 

پکری تو سـ...کسـ...ی لیدی؟ توی جام درست نشستم. مقنعه ام رو کمی عقب 

 -رشت شد: هیچی. فکر می کنم نزدیک پریودمه. چشم هاش د-کشیدم و گفتم: 

فعال کنسله  -نگو... برنامه ریخته بودم هلیا. چشم غره ای توپ بهش رفتم و غریدم: 

تا یک هفته. خندید. دستم رو گرفت و بلندم کرد و روی پای خودش نشوند و کنار 

گوشم گفت: میتونی بمـ...الی برام که، نه؟ و لبام رو به دندون گرفت. میک محـ...کمی 

م عقب کشیدم و با خنده ضربه ای به تخت سـ...یـ...نه اش زدم و به زبونش زدم و آرو

االن یکی میاد می بینتمون. چونه ام رو گرفت و به طرف خودش کشید و زیر  -گفتم: 

مهم نیست دستم رو توی موهاش فرو کردم. به طرف  -گردنم رو مـ...یک زد و لب زد: 

ه بود و همین به شدت لب هاش رفتم. صدای لب گرفتنمون کل اتاق رو برداشت

اگر در اتاق رو ببندم، کسی  -تحـ...ریـ...کم می کرد. بدون اینکه عقب برم گفتم: 

شک نمیکنه؟ لـ...یـ...سی به گردنم زد: خندیدم و بلند شدم. به طرف در رفتم و بعد 
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از قفل کردنش، به طرفش قدم برداشتماگر آه و اوه نکنی، نه! و در همون حال، شلوارم 

 یین کشیدم. رو پا

می خوام شلوارمو خودت باز  -چشم هاش برق زد! بلند شد و با صدایی خمار گفت: 

کنی.. خندیدم و جلوی پاش زانو زدم و با دندون، مشغول باز کردن زیپ شلوارش 

شدم. اونقدر این کار رو انجام داده بودم که مهارت کامل داشته باشم. آ*ل*تـ...ش رو 

ردم و همونطور که نگاهم رو از پایین بهش دوخته بودم، از توی شلوارم بیرون آو

زبونی بهش زدم. نفس عمیقی از سر شـ..هـ..وت کشید. شروع کردم به عقـ..ب 

جـ..لو کردنش توی دهنم. تا چندین دقیقه مشغول بودم که دستم رو گرفت و بلندم 

ته باشه؛ ضربه کرد. چرخوندم و روپوشم رو باال داد تا روی بـ..اس*نم تسلط کامل داش

 نکن می شنون. -ی محکمی بهش زد که با اعتراض به طرفش برگشتم و گفتم: 

 

 

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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