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

رضایی، یکی از پرستارای بخش نشسته بود و گوشیش دستش بود. سالم آرومی بهش 

کردم و سمت چوب لباسی رفتم. مانتومو عوض کردم و مانتوی کارمو پوشیدم. مقنعه 

مشکیم رو هم سرم کردم. مشغول مرتب کردن صورت و ترمیم رژم شدم که آهو 

هلیا باید تقریبا نیمساعت منتظر بمونی، پرستار جایگزینت یه مورد فوری  -فت: گ

داشت دکتر صفایی گفت انجام بده بعد شیفتو تحویل بده. باشنیدن اسم دکتر صفایی 

پریشب تو ذهنم یاد آوری شد. یاد آه و ناله های پر از شهـ..ـوتش... نفسای مقطع 

هاش باعث شد لبمو گاز بگیرم و یقه مو کمی باز  شده من.. گرمی مایه بین پام..و بوسه

باشه عزیزم ممنون  -کنم. گرمم شده بود. آهو منتظر نگام کرد. سرمو تکون دادم: 

خواهش میکنم، من دیگه برم. لباسشو عوض کرد و اتاقو ترک  -گفتی. لبخند زد: 

 کرد.

کر به رابطم با تنها توی اتاق بودم. نشستم پشت مانیتور و سرمو تو دستم گرفتم. ف

دکتر صفایی بخاطر مرخصی، تحـ..ـریکم کرده بود. خیلی شدید! انگشت وسطمو 

ناخودآگاه توی دهنم بردم و مکیدم. با تصور مردونـ..ـگی صفایی می مکیدمش. 

عجیب بود اما حس خوبی بود. چشمامو بستم و دستمو توی شلوارم بردم. وسطِ 
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خیـ..ـس مشغول مالیـ..ـدنش شدم. خیلی بهشتمو به راحتی پیدا کردم و با دست 

زود نالم بلند شد. درواقع فقط هیجان و شهـ..ـوت بود. بخاطر پلمپ بودن جلوم، 

نمیتونستم هیچوقت جوری که میخوام خودمو ارضـ..ـا کنم! اما زده شدن پـ..ـرده 

من به همین راحتیا نبود، نمیخواستم ارزون از دستش بدم و نه به دست هر کسی! 

قدر مالیـ..ـدم که نفهمیدم زمان چطوری گذشت. دونه های عرق روی پیشونی و ان

کمرم جریان گرفته بودن. بی محابا آه میکشیدم و اصال متوجه نبودم که تو 

 هلیا جهان آرا؟! -بیمارستانم، برام فقط رسیدن به اوج اهمیت داشت. 

حشت زده دستمو از هلیا جهان آرا؟! با صدای کسی که اسممو میگفت و - 11_پارت#

شلوارم کشیدم بیرون و مقنعه مو درست کردم. دستمو با دستمال پاک کردم. لعنتی 

االن موقع صدا زدن بود؟ صدا داشت نزدیک میشد. از جام بلند شدم که همون موقع 

در باز شد و دکتر کاظمی وارد شد. همون دکتر جذاب بیمارستان که همه براش سرو 

 شما جهان آرا هستید درسته؟ هلیا جهان -نگام کرد. دست میشکوندن. مشکوک 
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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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