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 یباسنم برد منو به پشت رو ریدستشو ز مویرو دادم. ماس مویجواب ماس یلبخند با

 دست گردنم  کیبه باسنم زد. با  یشکمم انداخت و با دست ضربه نسبتا محکم
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کرد و  کیسرشو به گوشم نزد داد،یسرم فشار م رینگه داشته بود و به بالشت ز رو

 زمزمه کرد: 

  

 . زمینکن عز کمیتحر-

  

 نیی. رُ دستشو به پانداختمیراه م یباهاش باز دیکامال حق با اون بود و نبا ندفعهیا

بلندش و  یپامو از هم فاصله داد بعد هم دوتا از انگشتا یباسنم س داد و رون ها

 درونم فرو کرد.  یش رو به آروم دهیکش

  

  ؟یسیکه انقدر خ یکردیفکر م یداشت یبه چ-
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کنم و عضالت باسنم  کیکردم زانوهامو بهم نزد یو من سع دیسوالو پرس نیا مویماس

 واژنم فرو کرده بود آروم  یانگشتاشو که تو موی. ماسرمیرو سفت بگ
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نگاه  یشتریحرکت در آورد. بعد هم کمرشو صاف کرد تا به شاهکارش با دقت ب به

 کنه. 

  

 دمیرسیم یو من به دروه تخمک گذار یبدنم کار نذاشته بود یاگه اون دستگاهو تو-

و الزم  هیبدن هر زن یتو یعیواکنش طب نینبودم. ا سیواژنم انقدر ترشح نداشت و خ

 . وفتهیکنه تا آبمون راه ب کمونیتحر یزیحتما چ ستین

  

هوا تکون دادم. چهره  یتو یلبخند جوابش رو داد و باسنم رو با حرکات چرخش با

 . برهیکرد، مشخص بود که داره لذت م رییتغ هوی مویماس
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 االن به پنجره اتاق بچسبونمت و از پشت بکنمت.  نیدوست دارم هم-

 

  

459  

  

  

از  یادیبود رو فشار داد و کرکره ها باال رفتن و حجم ز یپاتخت یکه رو یکنترل دکمه

 و بعد ادامه داد:  دیاتاق تاب یتو دینور خورش

  

 شبیاما متاسفانه بعد از اتفاقات د ،یلذت ببر رونیز منظره با یتونیتوام م یاونجور-

منتظر ما  کنفریفکر کنم هنوز واژنت خوب استراحت نکرده و خسته ست و در ضمن 

که دلم  یکار تونمیوقت ندارم و نم ادیپس االن ز ،یغواص میو بر میست تا حاضر بش

و  دیکش رونیتموم شد، انگشتاشو از درونم ب شحرفا یرو باهات بکنم. وقت خوادیم

انداخت  سهیکه گفت منو مثل ک نوی. اادیزود اونو خبر کرده تا ب یلیخ ویفاب-زد.  سیل

 رو از سر  یشونه ش و به سمت در اتاق رفت. وسط راه حوله ا یرو
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شونه ش بود انداخت و بعد هم وارد  یبدن برهنه که رو یبرداشت و رو یجالباس

. شدمیبودم و داشتم از خنده منفجر م زونیسر شونه ش آو مونیراهرو شد. من مثل م

با تعحب و  یکشت یاز خدمه ها یکی دمیشیکه رد م ییدر هر اتاق و راهرو یاز جلو

چون صورتم االن به  نمیرو بب مویچهره ماس تونستمی. من نمشدیم رهیبهمون خ رتیح

. ستین یش عبوس و جد افهیق شهیبود اما مطمئن بودم که مثل هم دهیرش چسبکم

گذاشت و  نیزم یمنو رو موی. ماسمیدیبه اتاق من رس یطوالن قیبالخره بعد از دقا

 تخت پرت کرد.  یکه روم انداخته بود رو، رو یحوله ا

  

لخت واسه  یکارشون تا تمام روز بتون یکل خدمه رو بفرستم برن پ دیفکر کنم با-

 . یراهروها قدم بزن یخودت تو

  

 به باسن برهنه م زد.  یگفت و ضربه ا نویا
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 یقور کیقرار داشت و کنارش هم  یپر از خوراک یها ینیس ز،یم یاتاقم، رو یتو 

مورد عالقه م توش بود  نیشامپا یکه بطر یخیو ظرف پر از  ریش یکاکائو ،بطر ،یچا

و مشغول درست  "یزیانگ جانیچه صبحانه ه "ذهنم گفتم یوهم قرار گرفته بود. ت

 خودم شدم.  یکاکائو برا ریش وانیل کیکردن 

رو هم  نیصبحانه شامپا یکه به منو نمیمن انقدر عالقه مند به شامپا یفکر کرد- 

  ؟یاضافه کرد

رو  گهید یزهایچ یکسریو البته  یدار یادیعالقه ز نیمدل شامپا نیکه به ا دونمیم- 

 . یهم تازه  کشف کردم که بهشون عالقه دار
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