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

به*شتمو لمس کرد و انگشت شصتشو به جلو بود اما دستش برد بین پام از رو شلوار 

فشار داد رو چو*چو*لم. وقتی دید نمیتونه دستش ببر تو شلوارم گفت: بکشش 

پایین تا برسیم یکم پیش زمینه بریم.  با خنده دکمه شلوارم و باز کردم و کشیدم 

پایین و گفت: خوب چرا پیش زمینه، برو توی یه کوچه خلوت پارک کن. دستش از 

کرد و گفت: کردنت باشه برای توخونه نگاهش به جلو بود انگار نه بین شر*تم رد 

انگار که داره چو*چو*لمو میماله... از مالش و حرکت انگشتاش رو به*شتم بدنم شل 

شده بود. انگشت فا*کش واردم کرد که آه کشیدم. سرعت عقب و جلو کردن 

گشتش برد تو انگشتش بیشتر کرد. یهو دستشو عقب کشید با اخم نگاهش کرد. ان

دهنش همینطور که میلی*سیدش گفت: باقی بمونه برای توخونه دوست دارم وقتی 

عوضی س *ک* _میک*نمت ار*ضا بشی با چشمهای خمار نگاهش کردم و گفتم 

توگلویی خندید و کنار خیابون پارک کرد و گفت: برم مخلفات س امروزمون بگیرم. 

ن پام نگاه کردم که حسابی ورم کرده بود شیطونی نکنی. از ماشین که پیاده شد به بی

دودل دستمو بردم سمتش و مالی*دم. حالم خراب بود اگه با دستمالی کردن به*شتم 

خودمو آروم نمی کردم دیوونه میشدم. بخاطر دودی بودن شیشهها خیالم راحت بود 

که کسی نمیبینه داخل ماشین. با صدای باز شدن در ماشین چشمام باز کردم که 

یار بسته ای رو روی داشبورد گذاشت با نگاه به چشمام که شه*وت توشون داد سام

الیشونمـ لباسام #ツ♡:میزد گفت: بزار برسیم خونه جیگر خودم آرومت میکنم. 

پوشیدم منتظر لبهی تخت نشستم. چند دقیقه که گذشت دیدم صدایی نیومد. 
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کنجکاو بلند شدم و در اتاق باز کردم که صدای آروم سامیار شنیدم که به کسی 

میگفت: امروز نه بزار برای بعد... حاالم برو با بسته شدن در سالن از اتاق بیرون اومدم 

رد که هیچی نگم. به سمتم اومد و با دست فرستادم داخل که متوجهم شد اشاره ک

نه میخواستم باهم تنها _نگفتی من اینجام؟ _اتاق و گفت: سارا بود فرستادم بره... 

باشیم.... حاال لباسات در بیار... اینا چیه پوشیدی خوشم نمیاد تنهاییم لباس تنت 

م: من گشنمه، نمیخوای بهم باشه با ناز خندیدم همینطور که لباسام در میآوردم گفت

ناهار بدی؟ با دست به کف پیشونیش زد و گفت: وای به کل یادم رفته بود. موبایلش 

برداشت و سفارش داد و گفت: تا سفارشمون میارن بریم دوش بگیریم مثال خودمو 

وحشت زده نشون دادم و گفتم: شت... نمیشه جدا جدا بریم؟ خندید مچ دستمو 

حموم و گفت: چرت نگو... من االن دیگه کمری برام نمونده بخوام گرفت و کشوندم تو 

به فاکت بدم. خندیدم و همراهش وارد حموم شدم. رفتیم زیر دوش با شیطنت 

دستش رو سینههام کشید که زدم رو دستشو گفتم: بکش عقب... خندید. دستاشو رو 

د. با صدا زنگدر ازم شونهم گذاشت و تکیهم داده به دیوار و لبام به کام گرفت و بوسی

فاصله گرفت و گفت: فکر کنم سفارشمون اوردن. یه دوش سریع گرفت از حموم 

بیرون رفت. منم بعد شستن تنم بیرون اومدم که یه پیراهن رو تخت دیدم فهمیدم 

که برای من گذاشته. پوشیدمشو از اتاق بیرون اومدم که دیدم تو آشپزخونه داره میز 

ردیم و با پیشنهاد سامیار رفتیم تا برای یکی دوساعت بخوابیم میچینه ناهار باهم خو

چشمام که باز کردم صورت سامیار جلو چشمام دیدم  ____و بریم بیمارستان. *
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لبهای مردونه و برجستهس بدجور وسوسهم کرد برای بوسیدنش. خم شدم بوسهی 

نمو رو لبم کوتاهی به لبش زدم و رو تخت نشستم که چشمم به مردونگیش افتاد زبو

کشیدمو رفتم سمتش تو دستم گرفتمو کردم تو دهنم و خوردمش... با آه ناله 

مردونش بدون اینکه دست از خوردنش بکشم سرم برگردوندم سمتش... دستشو تو 

موهام برد و گفت: ای جووون... مردونگیش از دهنم بیرون کشید و خوابوندم رو تخت 

شدیم باید برمیگشتیم بیمارستان تا االنم نیم اومد روم. با نگاه به ساعت ازهم جدا

کاظمی بود داشت دوماد میشد  ____ساعت از تایم شزوع شیفتمون گذشته بود! *

اینا چرا خوشحال بودن، حسمو درک نمی کردم. یه چی تو وجودم داشت ساز مخالف 

میزد... یه حس مبهم که نمیدونستم چی! با پیج شدن اسمم گوشی پزشکیو دور 

انداختم از اتاق پاویون اومدم بیرون یکی از پرستارا می گفت:یه بیمار ارژانسی  گردنم

آوردن با شنیدن این حرف به سمت بخش ارژانس دویدم تموم دکترا سارا سامیار و 

کیان اونجا بودن سریع رفتم جلو... سامیار با دیدنم بیتوجه به حضو بقیه دستمو 

یر نمیدونم چرا حس کردم کاظمی بهم گرفت و گفت: بدو بیا جلو خون ریزی بگ

پوزخند زد. نمیدونستم این نگاهای پرمعنی که بوی حقارت می داد برای چی؟! با هزار 

تالش بالخره تونستم جلو خون ریزیشو بگیریم. دو نفر دیگه که همراهش 

 مسدومشده بودن بخاطر خونریزی شدید حالشون خیلی وخیم بود وسریع منتقل
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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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