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وای هلیا؛همه عاشقش شدن ،میفهمی؟خوشگل،خوشتیب،جنتلمن ...وای    - خنده و گفت:  

راست میگم به    - گمشو . لبخندی زد و گفت:    - :  میخوای ببینیش! بلند خندیدمو و گفتم 

باشه ، من برم لباسامو عوض کنم . باشه ای    - خدا؛اسمشم سهیل .     پوزخندی زدمو گفتم:  

گفت . مانتومو دراوردمو روپوش سفیدمو پوشیدم . مقنعم رو مرتب کردم و نگاهی به ساعت  

م که سنگینی نگاهی رو حس کردم !  بود . به سمت ایستگاه پرستاری رفت   ۱۰انداختم . دقیقا  

سرمو باال اوردم که نگاهم به نگاه کیان گره خورد . میخکوب داشت نگاهم میکرد . بدون هیچ  

حرفی خودکارو پوشه مریضا رو برداشتم و به سمت اتاقا رفتم برای چک . هنوزم سنگینی  

بعد    part108#نگاهشو حس میکردم . پوزخندی زدمو سعی کردم مشغول کار خودم باشم . 

از چکاک اخرین بیمار از اتاق بیرون زدم که محکم به جسم سفتی برخورد کردم . دستمو روی  

آخ! وقتی یکم بهتر شدم سرمو باال اوردم تا ببینم مسبب این    -دماغم گذاشتمو بلند گفتم:      

چقدر خوشگل    کار کی بود . با اخم نگاهی به کسی که رو به روم بود انداختم . احسن الخالقین! 

بود. موهای مشکی و چشمای ابی و پوست سبزه روشن ! هنگ کرده داشتم نگاهش میکردم  

چرا جلوتو    - خوبین؟ به خودماومدم و با همون اخمای درهم گفتم:    - که سرفه ای کرد و گفت:  

شما داشتی از اتاق بیرون میومدی !    -نگاه نمیکنین وقتی راه میرین؟ پوزخندی زد و گفت:  

  - غره ای بهش رفتمو چیزی نگفتم . روپوش سفید تنش بود؛پس دکتر بود! آروم گفت:  چشم  

روز خوش! از کنارم رد شد و رفت توی اتاق !     صبر کن ببینم ... نکنه این همون بود که آهو  

میگفت؟ دکتر جدیده ! حق داشت واال ... خیلی خوشگل بود . ریز خندیدمو به سمت ایستگاه  

  - خسته نباشی! با لبخند گشادی گفتم:    - آهو با دیدنم لبخندی زد و گفت:    پرستاری رفتم .

دکتر جدیده رو دیگه ! بلند خندید و    - کیو؟ با اخم گفتم:    - دیدمش! ابرویی باال انداختو گفت:  
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  - خیلی !     آهو با خنده گفت:    - دیدی چقدر خوشگل بود. سری تکون دادمو گفتم:    - گفت:  

این که خیلی بداخالق بود. با تعجب    -شونه ای باال انداختمو گفتم:  خیلی جیگره المصب .  

نه اصال ؛ اتفاقا خیلی خوب و خوش برخورده . ابرویی باال انداختمو چیزی نگفتم . برای    - گفت:  

خسته مسیر اتاق سامیارو در پیش گرفتم . در زدمو بدون اینکه    part109# من که اخمو بود! 

چه    - . سارا هم اونجا بود . سامیار با بهت بهم خیره شد و گفت:  بگه بفرمایید رفتم داخل  

دلم هوس کردنتو کرد . خندیدمو    -خوشگل شدی تو توله سگ ! سارا بلند خندید و گفت:  

سارا این دوتا ارو    - گمشین . سامیار دستشو روی سی..نه های سارا کشید و گفت:  - گفتم:      

به..شت    - اه خریدارانه ای هم به من انداخت و گفت:  از قفس ازاد کن بخورمشون ببینم... نگ 

بیخیال من حسش نیست . سارا    -توهم میخوام بخورم ... شونه ای باال انداختمو گفتم:  

زر نزن بیا سه تایی حال میده... بدم نمیومد ....    - همنطوری که سوتینشو باز میکرد گفت:  

حشیا به جون سی..نه های گرد و سفید  شروع کردم به باز کردن دکمه هام ... سامیار مثل و 

سارا افتاد . سارا ناله هاش بلند شده بود . سامیار روی صندلی نشسته بود و سارا روی میز بود .  

کامال لخت شده بودم . رفتم کنار سارا روی میز نشستم. سامیار یکی از دستاشو جلو آورد و  

شغول دراوردن لباساش شد . اهی  روی به..شتم کشید .     *نه های سارا رو ول کرد و م 

لباساشو که دراورد سر    part110#کشیدم که سی منو سارا هم مشغول لب گرفتن شدیم . 

سارا رو به سمت ک...رش خم کرد . سارا با لذت مشغول خوردن کی...ر سامیار شد . با چشما  

منتقل شد .    خمار نگاهش کردم که دوتا سی..نه هامو گرفت و مال..ید . لذت به تمام بدنم 

زبونی روی چونم کشید و باال اومد . لب پایینیمو مک زد و گاز گرفت . خم شدو سین..مو توی  

دهنش کشید ک لیس زد . نوک ممه هامو گاز میگرفت و باعث میشد جیغم دراد . سارا تند  
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د و  تند تخ..ماشو میخورد . ح..شری شد و منو روی میز خوابوند . کی...رشو از دهن سارا دراور 

روم خیمه زد . ال..تشو روی سوراخم تنظیم کرد و با یه فشار دادش توم .     آل..تش که رفت  

داخلم آه غلیظی کشید . جیغ بلندی زدم ؛ دردم گرفته بود ! اروم شروع کرد به تل*مبه زدن.  

 ج*نده سک* خواستم چیزی بگم که سارا اجازه ندادو   -سامیار با ش*هوت گفت: سی من .  

 

 

ایل کامل  ــــــــــ و دانلود ف "  نــــــــــــ ت داغ مــــــــــ بهشرمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 یدـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــ فا آنرا خریـــــــــــ این رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 ــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــ
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