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

برام مهم قبل از زن گرفتنت من بودم _نمیتونم زنم رو ول کنم پوزخندی زدمو گفتم: 

 باشه پس -نیست محبت نکن :

اونا جای من  -باشه مادر پدرت چی؟ : _با پدرت صحبت کردم امشب برمیگردیم  -:

اهان انقد هول بودی؟ پوزخندی زد و آخه خیلی ازت خوشم میاد _رفتن خاستگاری 

االن راه بیوفتیم بریم تهران؟ من حوصله جشن اینا ندارم خودت به -برای همونه :

 ۴یکم جلو تر شماره ی سارارو گرفتم بعد -باشه ، ماشینت کجاس؟ :_اینا بگو  مادرت

بعدا تعریف  _سالم خوبی سارا؟ +مرسی،چیشد؟ چی گفت؟ _تا بوق جواب داد +بله؟ 

میکنم االن میخوام با کیان برگردم تهران . +جون جون باشه عزیزم مراقب خودتون 

دو ساعتی میشد  _____________ باشه توام مراقب باش خدافظ_باشید. خدافظ 

چرا بهم _که راه اوفتاده بودیم. ازین سکوت حالم بهم میخورد برای همین گفتم: 

 دروغ گفتی؟ +راجب چی؟ 

راجب اینکه زن داری جا خورد سعی کرد خودشخم شدم روی میز و دستم رو به لبه _

کن دکتر عه به صبر  -پاهات رو باز کن ببینم، قمـ..بل کن زود باش  -هاش گرفتم 
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 -بیا خوبه؟! دستش رو کشید بین پاهام  -سختی زانوهام رو از هم باز کردم و گفتم: 

جوون چه خیـ....س شدی عشقم با انگشتاش چوچـ....ولم رو پیدا کرد و می مالـ..ید. 

آخ دکتر بیشتر بمـ..ال حالم  -یه جوری شده بودم. خیلی حساس بودم روی اونجام 

اومدی به من حال بدی مرخصی بگیری یا خودت حال  -گه ای گفت: بده با صدای دو ر

کنی؟ خنده ام گرفته بود ولی انگشتش روی بهشتم مانع میشد که بخندم! خودش رو 

بهم چسبوند و برجستـ..گیش رو الی باسـ..نم مالـ..ید و در حالی که نفس نفس میزد 

ر! دستمو روی سیـ..نم کاشکی پلمپ نبودی از جلو حال میکردم باهات دخت -گفت: 

 گذاشتم و لب زدم 

همون پشتی رو بچسب که حسابی تنگه ها! انگشتش رو به صورت دورانی روی  -

سوراخـ..م چرخوند و یه دفعه فرو برد که از درد جیغم تو گلو خفه شد. گازی از مچ 

 -دستش گرفتم تا دردمو با جیغ بلندی بروز ندم. انگشتش رو بیرون کشید و گفت: 

ریک وار دور لبم چرخوندم. ورق ها و نه خوشم اومد، خوب چیزی هستی زبونمو تحـ..

 وسایل روی میز رو کنار زد و با یه حرکت منو نشوند رو میز، شلوارم رو تیز 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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