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در پیش گرفتم . در زدمو بدون اینکه بگه بفرمایید رفتم داخل . سارا هم اونجا بود . 

چه خوشگل شدی تو توله سگ ! سارا بلند  -خیره شد و گفت: سامیار با بهت بهم 

گمشین . سامیار -دلم هوس کردنتو کرد . خندیدمو گفتم:      -خندید و گفت: 

سارا این دوتا ارو از قفس ازاد کن  -دستشو روی سی..نه های سارا کشید و گفت: 

به..شت توهم  -بخورمشون ببینم... نگاه خریدارانه ای هم به من انداخت و گفت: 

بیخیال من حسش نیست . سارا  -میخوام بخورم ... شونه ای باال انداختمو گفتم: 

زر نزن بیا سه تایی حال میده... بدم  -همنطوری که سوتینشو باز میکرد گفت: 

نمیومد .... شروع کردم به باز کردن دکمه هام ... سامیار مثل وحشیا به جون سی..نه 

فتاد . سارا ناله هاش بلند شده بود . سامیار روی صندلی های گرد و سفید سارا ا

نشسته بود و سارا روی میز بود . کامال لخت شده بودم . رفتم کنار سارا روی میز 

نشستم. سامیار یکی از دستاشو جلو آورد و روی به..شتم کشید .     *نه های سارا رو 

منو سارا هم مشغول  ول کرد و مشغول دراوردن لباساش شد . اهی کشیدم که سی

لباساشو که دراورد سر سارا رو به سمت ک...رش خم  part110#لب گرفتن شدیم . 

کرد . سارا با لذت مشغول خوردن کی...ر سامیار شد . با چشما خمار نگاهش کردم که 

دوتا سی..نه هامو گرفت و مال..ید . لذت به تمام بدنم منتقل شد . زبونی روی چونم 

ومد . لب پایینیمو مک زد و گاز گرفت . خم شدو سین..مو توی دهنش کشید و باال ا

کشید ک لیس زد . نوک ممه هامو گاز میگرفت و باعث میشد جیغم دراد . سارا تند 

تند تخ..ماشو میخورد . ح..شری شد و منو روی میز خوابوند . کی...رشو از دهن سارا 
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یم کرد و با یه فشار دادش توم .     دراورد و روم خیمه زد . ال..تشو روی سوراخم تنظ

آل..تش که رفت داخلم آه غلیظی کشید . جیغ بلندی زدم ؛ دردم گرفته بود ! اروم 

ج*نده سک*  -شروع کرد به تل*مبه زدن. سامیار با ش*هوت گفت: سی من . 

خواستم چیزی بگم که سارا اجازه ندادو لباشو روی لبام گذاشت . به خاطر ضربات 

ال و پایین میشدم و سینه هام مثل دو تا گوی باال و پایین میپریدن . سارا سام هی با

دستشو روی به*شتم گذاشت و مالید . صدای ناله های سه تامون اتاقو پر کرده بود. 

بعد از چند ثانیه ک...رشو از توی بهشتم بیرون کشید و به سمت سارا رفت . سارا رو 

ت توی کون سارا فرو کرد . سارا جیغ بلند زد . به دیوار چسبوند و ال*تشو با یه حرک

سامیار تند تند شروع کرد به تل*مبه زدن . به سمتش رفتمو سینشو گرفتمو کشیدم 

جوووون . لبامو روی  -دارم جر میخورم ... سامیار با لذت گفت:  -.     با درد گفت: 

*مبه میزد . لباش گذاشتمو مک زدم . حالش دست خودش نبود سامیار و تند تند تل

پارش کن  -هلیا پارش کنم؟ مثل خودش با شه*وت گفتم:  -سامیار با شه*وت گفت: 

... با اینحرفم سرعت تل*مبه هاشو بیشتر کرد . سارا جیغ میزد. درد داشت اما معلوم 

سامیار کل اتاقو روی سرش گذاشته بود ... محکم توی  part111#بود لذتم میبره... 

میزد ...     حس میکردم سارا دیگه داره جر میخوره .  به..شت سارا تل**مبه

داگی شوووو  -مردونشو سریع از توی به..شت سارا دراورد و رو به من با ناله گفتم: 

میخوام ک...نت بزارم! رفتم روی میز و داگی شدم . با لی..سی که سامیار روی سوراخ 

ونشو دور سوراخم مالیو و ک...ونم کشید جیغ بلندی کشیدم . بعد از چند ثانیه مرد
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آروم اروم واردم کرد . درد امونمو داشت میبرید . خیلی درد داشت لعنتی . سارا تند 

تند سی..نه هامو.میمالیو و اونم اه میکشید . داشتم جون میدادم .... کم کم دردم 

داشت به لذت تبدیل میشد ... بعد از چند ثانیه به خودم لرزیدم و محکم ارض*ا شدم 

سامیار که فهمید ارض ا شدم مردونشو دراورد و به سارا گفت دراز بکشه ... سامیار . 

تاخیری زده بود انگار ... با دستمال ابمو خشک کردم و لباسامو پوشیدم . بی توجه به 

خوشبگذره ...     درو باز کردمو زدم بیرون . س خوب و  -اونا پوزخمدی زدمو گفتم: 

ایستگاه پرستاری رفتم . اهو.گفت برم یکی از مریضا  باحالی بود. *ک* س به سمت

که انگار تازه از اتاق عمل اوده چک.کنم . به سمت اتاقش رفتم . یه اتاق خصوصی بود 

. بیمار دختر بودو و چندتا پسرم دورش حلقه زده بودن . چند تا چند تا؟ سرفه ای 

حالش خوبه از اتاق بیرون کردمو جلو رفتم . بعد از معاینه کردنش و مطمین از اینکه 

زدم . خندم گرفته بود . یعنی بیمارا و کارکنا میدونستن االن ریس ببمارستان مشغول 

توی ایستگاه پرستاری  part112#چه کاریع؟ س گروپ! *ک* س خندم گرفته بود. 

خوش حالم که  -پیش اهو نشستمو تابی به بدنم دادم .     صدایی از پشت سرم گفت: 

ولی من  -ه عقب برگشتم و به کیان خیره شدم . پوزخندی زدمو گفتم: خوشحالی! ب

اصال خوشحال نشدم که تو از خوشحالی من خوشحال شدی! بلند خندید و خودشو 

 تو یه گربه وحشیه بی ادب و گستاخ و لجبازی! -یکم به سمتم متمایل کرد و گفت: 
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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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