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نگاهش کردم، باورم نمیشد کیان همچین پیشنهادی داده باشه. نگاهش کردم تا 

چیشد؟ نمیای باال؟     برای اینکه _مطمئن بشم از گفتهش که جدی و شوخی نداره! 

فکر نکنه پیشنهاد رو هوا زدم مکث کوتاهی کردم و با من من گفتم: چارهای نیست 

میام نمیشه که تا صبح تو راهرو بمونم هنوز پنج ساعت مونده! پشت سرش به طبقه 

بعدی رفتم، در واحد سمت چپ باز کرد بدون اینکه به من توجه کن داخل رفت و در 

باز گذاشت! وارد شدم، در پشت سرم بستم. با یه نگاه کلی متوجه شدم که ساختار 

خواب شدو چند دقیقه بعد بیرون اومد.  واحدش عین واحد خودمه. وارد راهرو اتاق

لباساش عوض کرده بود با دیدنم گفت:برات لباس گذاشتم برو بپوش، با این 

لباسانمون. بعد بدون اینکه بهم فرصت بده وارد سرویس بهداشتی شد. دندون 

قروچهای کردم وارد اتاق شدم عوضی داشت خیلی مستقیم داشت بهم بیتوجهای 

من امشب حالت نگیرم و توهمم به واقعیت تبدیل نکنم! رو تخت میکرد. هلیا نیستم 

یه تیشرت و شلوارک بود با فکری که به ذهنم رسید نیشخندی زدم. لباسای خیسم 

در اوردم.     لباس زیرمم در آوردم و فقط تیشرت پوشیدم تا نقشهای که داشتمو 

احت از کنار زنونگیم راحتتر پیاده کنم. کیان با همه مقاومتش مرد بود نمیتونست ر
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بگذره! تیشرت با اینکه کوچکترین سایز بود باز تو تنم زار میزد بس گشاد بود. رو 

تخت منتظر نشستم تا برقا رو خاموش کن. چراغا که خاموش شدن یک ساعت بعدش 

 بلند شدم خیلی آروم رو پنجه از اتاق بیرون اومدم. 

ود و برعکس همه پسرایی که تا به روی کاناپه خوابیده بود و ساعدش رو چشمهاش ب

االن دیده بودم لباس تنش بود. حتما ترسید لخت بخواب تو خواب بهش تجاوز کنم. 

لب گزیدم تا خندهای که میاومد رو لبام بشینه پس بزنم. با حس تشنگی تصمیم 

گرفتم بعد رفعش برم سراغ اجرای نقشهم. گشنهمم بود اما االن وقتش نبود!     وارد 

ونه شدم لیوان آب پر کردمو پشت به تو هال لیوان رو لبام گذاشتم و چرخیدم آشپزخ

که با دیدن سایه شبح مانندی تو تاریکی اونطرف اوپن جیغی کشیدمو لیوان از دستم 

افتاد به کف آشپزخونه خورد تیکه تیکه شد. کلید برق که زد نفسم برگشت. دستاشو 

. آره نمیخواستی که سکتهم دادی...! باال گرفت و گفت: نمیخواستم بترسونمت..

عصبی غریدم: تو که خواب بودی! خواستم قدمی بردارم که گفت: صبر کن، همه جا 

پر شیشه خورده است. به حرفش توجه نکردم و قدمی برداشتم که با تیکه شیشهای 

تو پام رفت از درد جیغ کشیدم. اخم کرد روفرشی رو پوشید درحالی که مراقب بود 
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شیشه خوردهها نزاره اومد سمتم، دست انداخت زیر پام رو دستهاش بلندم پاش رو 

 کرد! من فقط تونستم از شوک گردنش محکم بچسبم تا یه موقع نیوفتم!     

از برخورد دستهاش به پاهای برهنم حس کردم که زیر دلم نبض گرفت و یچیزی فرو 

رتم کیان نگاه کردم و ریخت! تیشرت که کمی باال رفته بود کشیدم پایین و به صو

به تو ربط نداره بزارم زمین... گذاشتم رو _تو چرا اینقدر لجبازی! _گفتم: بزارم پایین 

تخت که باز لبهی تیشرت از رو پام کنار رفت برای لحظهای چشمش به بین پام افتاد 

اما سریع نگاهش گرفت و از اتاق بیرون رفت. لبخند بدجنسی زدم و تیشرت کشیدم 

و دستمو بین پام کشیدم و لبههاش از هم باز کردم. از برخورد دستای کیان به پایین 

پاهای برهنهم خیس شده بود. لباس زیر نپوشیده بودم و بخاطر اینکه تازه موهاش 

زده بودم تمییز و سفید بود و چشم هر مردی میگرفت.     با بتادین و پنبه و باند 

بیرون کشید. تمام مدت سعی داشت که  برگشت پایین پام نشست، شیشه رو از پام

نگاهش از زانوم باالتر نیاد ولی خوب نمیشد که من امشب بزارم کیان بینصیبم بزاره... 

دلم میخواست که تاصبح زیر تن عضالنیش آه و ناله کنم و لباش بهشتمو میک بزنه و 

شد و زبونش همه جا بدنمو لمس کنه. از این فکر داغ کردمو بیشتر بین پام خیس 
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نبض گرفت. خودمو از پشت رو تخت انداختمو پاهام باز کردم. طوری نشون دادم که 

مثال حواسم نیست و خیلی خوابم میاد. کیان که برای بلند شدن سرشو باال آورد 

دیدم که چطور نگاهش بین پام و قفسه سینهش تند تند باال پایین میشه... مکثش 

نفس میکشید و بین پام چشمهاش  طوالنی شده بود. نگاهش کردم تند تند

 میچرخید. تو فکرم به خودم خندیدم و گفتم که عجب عوضیم من...! 

پای چپم رو پای راستم قائم کردم که بیشتر بهشتم معلوم بشه و تو چشمش بزنه. 

چشمهاش برق زد، روی پاهاش بلند شد و زبونش رو لبش کشید.     فهمیدم که توی 

شده! نیشخندی دور از چشمش زدم و پیراهن کشیدم رفتن تعلل داره و حش*ری 

پایین و از رو لبهی تخت بلند شدم. نبض بین پام کالفهم کرده بود دلم میخواست که 

 کیان زودتر رامم بشه تا ارض*ا بشم! از فکر مردون*گیش که توم عقب و جلو میشه
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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

 ــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــ
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