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

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 

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

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 

مد سمتم، دست انداخت زیر پام رو دستهاش بلندم پاش رو شیشه خوردهها نزاره او

 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 

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

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

تخت که باز لبهی تیشرت از رو پام کنار رفت برای لحظهای چشمش به بین پام افتاد 
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اما سریع نگاهش گرفت و از اتاق بیرون رفت. لبخند بدجنسی زدم و تیشرت کشیدم 

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

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 

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

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 

زبونش همه جا بدنمو لمس کنه. از این فکر داغ کردمو بیشتر بین پام خیس شد و 

شت رو تخت انداختمو پاهام باز کردم. طوری نشون دادم که نبض گرفت. خودمو از پ

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 

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

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

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

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

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

بین پام خیس شد با نفسهای عمیق سعی کردم جلوش عادی به نظر بیام. نوک سیخ 

شده سینهم از رو تیشرت خودش نشون میداد. پشت بهش کردم وانمود کردم که 

کش ببندم، طوری دستام باال گرفتم که باسنم از پشت معلوم بشه  میخوام موهام با

گفتم: مزاحم خوابت شدم، میتونی بری بخوابی... شب بخیر. صدایی نیومد. از گوشه 

چشم دیدم که از جاش تکون نخورده. نگاهم از صورتش کشیدم پایین بین پاش، با 

نگیش کمی جا به جا کرد دیدن برآم*دگیش گوشه لبم باالتر رفت.     با دستش مردو

 و خواست از اتاق بره بیرون که مچ دستشو گرفتم. قفسه سینهش تند تند باال پایین
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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

 ـــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامــــــــ
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