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

توجهی نکرد. *راخـ..م کشید. دستش رو خیس کرد و روی سـ...و کمی ماساژم داد و 

بعد آروم وارد پشتم کرد. نفسم توی سینه ام حبس شد. آروم شروع به جـ...لو 

وی ناحیه لگنم احساس می کردم با این حال عقـ...ب کردن، کرد. درد عمیقی رو ت

هیچی نمی گفتم. شدیدا لذت می بردم. سـ...نم رو گرفته بود و محکم به خودش می 

کوبید. با* دستم رو روی دهنم گذاشتم تا صدای آ...ه کشیدن هام، به بیرون نره. ولی 

بخش  از لذت دلم می خواست جیغ بکشم. رابـ...طه از پشت شدیدا عالی بود. لذت

 برای هر دو طرف. سامیارم که کاربلد! بد جور حال میداد. 

پوکوندی منو. یکم رعایت کن. خندید و دستش رو از  -دستی به کمرم زدم و گفتم: 

تقصیر اینه چند سیلی آروم به صورتم  -روی شلوار، روی آل*تش گذاشت و گفت: 

ادم و از اتاق بیرون من برم سرش رو تکون داد. بوسی براش فرست-زدم تا و گفتم: 

رفتم. لنگم به شدت درد می کرد همین باعث می شد کمی خم بشم و لنگ بزنم 

دستم رو به کمرم گرفتم که از دور، متوجه ی اومدن کیان شدم. اخم هام رو توی هم 

کشیدم و خواستم بی توجه از کنارش رد بشم که دستم رو گرفت. با چشم های 

یکار میکنی االن یکی می بینمون پوزخندی روی چ -درشت نگاهش کردم و گفتم: 
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چقدرم که تو برات مهمه تیکه میندازی؟ بالیی به سرت بیارم که  -لب هاش نشست: 

 -مرغای هوا به حالت زار بزنن. دستم رو با شدت از دستش بیرون کشیدم و گفتم: 

اه رفتنت فقط خواستم بگم ر -چیکارم داری؟ نگاهی با انزجار به سر تا پام انداخت: 

خیلی ضایعس قلبم به تپش افتاد. یعنی فهمیده بود؟ از کنارم رد شد؛ با این حال نمی 

تونستم جوابی بهش ندم. لبخندی مرموز روی لبم نشست و با صدایی نه چندان بلند 

اثرات مهربونیای شماست. ایستاد و به سرعت نور به طرفم برگشت. اخم  -گفتم: 

بود و رنگش صورتش از عصبانیت به کبودی می زد. غلیظی بین دو ابروش نشسته 

 لبخندی پیروزمندانه زدم و بی توجه بهش به راهم ادامه دادم. 

از اینکه حالش رو گرفته بودم خیلی خوشحال بودم! نیشخندی روی لبام نشست. 

اجازه نمیدادم بیشتر این بهم توهین کنه... فعال که برگ برنده دست من بود و آقا 

ونست! نمیدونم چرا اما به سمتش کشیده میشدم! انگار کاریزما داشت خودش نمید

لعنتی .. کمرم شدیدا درد میکرد... از عقب با سامیار بودم ؛ بهش اجازه نمیدادم به 

بهشت کیان دست بزنه... از حرفی که زدم ابروهام با تعجب باال پرید . بهشت کیان؟ 

بره ... این چی بود دیگه! سعی کردم آروم سری تکون دادم تا این فکرا از مغزم بیرون 
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باشم... با همون کمر درد به سمت ایستگاه پرستاری رفتم و لیوانی آب قند خوردم. 

خوبم!  -خوبی؟ سری تکون دادم و گفتم:  -آهو با نگرانی بهم خیره شد و گفت: 

نفرم... از شیفت شب مت -باشه عزیزم! با اخم و ناله اروم گفتم:  -لبخندی زد و گفت: 

خندید و مشغول کارش شد. با عجله وضعیت بیمارارو چک کردم تا بعدش بتونم یکم 

 برم پیش مامان! دلم براش پر میزد ... کاش میتونستم باهاش حرف بزنم! 

بعد از چک کردن موقعیت بیمارا به سمت اتاق مامان به راه افتادم. در اتاق و باز کردم 

ا نشسته بود روی صندلی و دست مامان رو گرفته و رفتم داخل! نیشخندی زدم. باب

سالم دخترم ، خوبی؟  -سالم بابا! لبخندی زد و گفت:  -بود! نیشخندی زدم و گفتم: 

 -خوبم؛شما خوبی؟ دستی به کتش کشید و گفت:  -سری تکون دادم و گفتم: 

خوبم؛وضعیت مامانت چطوریه؟ پوزخندی زدم؛چه عجب حال مامان هم یادش بود! 

 خوبه؛خداروشکر روز به روز داره بهتر میشه! لبخندی زد و -کردم و گفتم:  اخمی
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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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