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بیتوجه به اشاره هام محکم دا*خلم تل*مبه میزد طوری که صدای قژقژ تختم در 

اورده بود. محکم خودش ته به*شتم میکوبید و میتونستم سر مردو*نگیش حس کنم 

ابر چشمام محو شد و چیزی که محکم به رحمم میخوره برای یه آن همه چیزی در بر

از لذت چند لحظهایم برام نموند به خودم که اومدم دیدم تو اتاقمم و لباسام تنمه و 

خبری از مردی که س داشتمم نیست! ک باهاش س چشمام بستمو سعی کردم 

نفسهام آروم کنم. هرچی که دیده بودم یه خواب بود، همین! هرچقدر فکر کردم 

دم! مامان وارد اتاق شد و گفت: مامان جان سارا اومده چهره مرد به خاطر نیاور

لبخند زدمو گفتم: میشه بگی بیاد باال؟ باشه ای گفتو در پشت سرش بست.  بله؟دیدنت

سارا با سر و صدا وارد اتاق شد با دیدنم رو تخت ابروهاش تو هم کشیدو گفت: تو که 

حوصله ندارم. کاریم ندارم  چیکار کنم پس..._از دیروز تاحاال از جات تکون نخوردی؟ 

هعی غر نزن دختر؛ خوب عزیزم با دست رو دست گذاشتن که حوصلهت _انجام بدم 

اینطور نمیشه باید خودم _درست نمیشه. دست انداخت از رو تخت بلندم کرد.. 

درستت کنم. بردم تو حموم لباسای خودش در اورد و لباسای منم از بزور از تنم در 

بود. البته هر دومون شو*رت و سو وقتی کشیدم زیر دوش آب اورد. *تین تنمون 
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نمیدونم چرا حس کردم نگاهش رو بدنم طوریه و از حس سرانگشتهاش رو بدنم حس 

خوبی نداشتم. با حس پیشروی دستاش اخم کردم که متوجه شد لبهاش بهم فشرد 

و رو تخت تظاهر کرد که اتفاقی نیوفتاده. بعد حموم دوساعته لباسامون تن کردیم 

کنار هم دراز کشیدیم و که با حرف بیمقدمهش تو فکر رفتم و سمتش برگشتم که 

 بیهوا لبهام مماس با لبهای صورتیش شد! 

تو چشمای هم خیره بودیم که لبهاش جلو کشیدو بوسه کوتاهی به لبهام زد و زبونش 

د و رو لبم زد. وقتی چشمهای گرد شدم دید رو تخت نشست درموند بهم نگاه کر

منتظر شد ببین عکس العملم ببینه. پلک زدم و سعی کردم ذهنمو سمت حرفی که 

زده بود منحرف کنم. ولی هرچی فکر کردم چیزی یادم نیومد. سردرگم چشمام 

بستم. چی گفته بود؟ چرا هیچی یادم نمییاد؟ دست به دامن حدسایی که میزدم 

ان؟ نفس گرفت و گفت: باید شدم. با من من گفتم: من که میتونم برگردم بیمارست

حالت خوب بشه کمیسیون پزشکی که تایید صالحیتت کنه میتونه برگردی. تا اون 

موقع باید خوب مراقب سالمتیت باشی. و خیلی ماهرانه ادامه بحث تو دستم گرفتم. 

میگم من تو اون بیمارستان چطور آدمی بودم؟ با کسی رابطهای دوستی اینا داشتم؟ _
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کرد و گفت: همه دوست داشتن کارت خوب بود...چطور؟ شونهای باال مشکوک نگاهم 

انداختم و گفتم: هیچی! مردی تو زندگیم نبود؟ گفتم هیچی ولی خودم خوب 

میدونستم ذهنم پیش بچهای که سقطش کردم. نگاهم کرد و باز گفت: چطور؟ 

شاید همینطوری برام سوال شد... اخه گفتی خیلی باهم صمیمی بودیم فکر کردم _

 ای بابا چرا هعی سوالم با سوال جواب میدی؟ _چیو؟؟ _بدونی... 

خندید، خیز برداشت سمتم خودش انداخت رو تنم و گفت: دوست دارم به تو چه... 

جیغ خفیفی کشیدم و سعی کردم کنارش بزنم ولی اون با شیطنت دستام تو دستش 

و سینهم حبس شد شوکه گرفت تا به خودم بیام شروع کردم به بوسیدن لبام! نفس ت

نگاهم تو چشماش بود که زبونش رو لبم کشیدو گفت: نمیتونم ببینم جلومی بهت 

ما... رفت پایین، شلوارم پایین اوردم خواستم مانعش بشم که _کاری نداشته باشم. 

 گفت: بزار ، اگه خوشت نیومد دست نگه میدارم. بین پام نبض آرومی زد نمیتونستم
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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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