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

باز اتاق مدیر یا همون آقای صفایی، کالسورمو فشردم و کنجکاو سمتش رفتم. هرچی 

لبه  13_پارت#نزدیک میشدم صدای نفس نفس پر شـ..ـهوت و چیز لزجی میومد. 

ی در ایستادم و از قسمتی که باز بود نگاه کردم. چی میدیدم؟ دکتر صفایی روی 

رو پاش بود. سیـ..ـنه های دختره میزش نشسته بود و دختری که قیافشو نمیدیدم 

از مانتو بیرون زده بود و مقنعه سرش نبود. داشتن لب های همو میکندن. دکتر 

صفایی حسابی تو حس بود و سینه های دختره رو فشار میداد. پوزخندی زدم و 

نگاشون کردم. یهو صفایی سنگینی نگاهمو تشخیص داد و ثابت موند. متوجهم که 

که دختره هم برگشت سمتم. میشناختمش، یکی از دکترای بخش  شد خیره نگام کرد

 باال بود ولی باورم نمیشد با صفایی.. پس تو این بیمارستان همه... بله

بیا.. نگاهی به  -صفایی جلوی چشمام گازی از سیـ..ـنه دختره گرفت و لب زد: 

باشه اطرافم انداختم، خبری از کسی نبود. فکر نکنم جز من کسی شیفت داشته 

امشب. رفتم داخل اتاق و درو پشت سرم بستم. دکتر صفایی دختره رو از رو پاش 

بلند کرد و سمتم اومد. تکیه زدم به در و نگاش کردم. مانتوشو کامل در آورد و کنار 

طعمه، با پای خودش اومده تو دام. نه مگه سارا؟ دختره که فهمیده بودم  -انداخت. 
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روفه چشم غره ای بار صفایی کرد و برگشت سمت همون دکتر سارا طوافزاده مع

دیوار. حتما انتطار اومدن منو نداشت. صفایی اومد با انگشت شصت گونمو نوازش کرد 

چیشده؟ باز مرخصی میخوای که اومدی اتاقم؟ ناخودآگاه لبخند موزی زدم  -و گفت: 

م این آقا نه... مرخصی نمیخوام، فقط حس کرد -و دستمو به مردونگـ..ـیش کشیدم. 

ناخودآگاه لبخند موزی زدم و دستمو به  14_پارت#دلش برام تنگ شده. 

نه... مرخصی نمیخوام، فقط حس کردم این آقا دلش برام  -مردونـ..ـگیش کشیدم. 

تنگ شده. چشماش شیطون شد. لباشو به لبام نزدیک کرد و دستشو به باسـ..ـنم 

پس شروع کن!  -باز کردم و گفتم: حست راست گفته! دکمه های مانتومو  -رسوند. 

سامی؟ من میرم پس و بلند شد و مشغول دست کردن مانتوش  -صدای سارا در اومد 

با هم  -شد. صفایی یا همون سامیار کمی ازم جدا شد و دست سارارو گرفت: 

 میخوامتون.. یه سکـ..ـس سه نفره، چطوره؟ 
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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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