
                                                                                                               

1 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

  کمیک نزد یطور  دیگوشه تخت خواب یومد با حوله  رفته بود حموم و ا شبید یوقت

  یکنار رفت و نگاهم ب رها خورد ک حوله ا تومون تخت ک هم پ ینباشه نشستم رو

سمت   نهیچپش تا شکمش مشخص بود با س یک داشت باز شده بود و رون پا

 دم یخواب دم یشم و دراز کش الیخیکردم ب یراستش سع

قراره بخاطر   یراستش وقت  دهیاهورا با شلوارک خواب دمیچشمم و باز کردم د ی:وقترها

پتو رو کنار زدم و حولمو   ذارمیهردومون م یخاطره خوب برا یجونش فرار کنم پس 

دست زدم از رو  شیاواخر گذاشته بودم ناخونم بلند شه ب مردونگ نیدر اوردم ا

  نییشلوارکشو آروم اوردم پا زدمو خند مطمئن شدم شورت نداره لب یشلوارک وقت

اما  کردیبام رفتار م متیمنو راحت جر بده اما همش با مال تونستیانقدر بزرگ بود ک م

بشه از   زیسوپرا نباریا خواستمیبار خشن باشه م نیآخر یبرا  خواستی دلم م گیمن د

 خودماز تصور کارم  دادمیبا دقت کارمو انجام م یلیخ دیاونجا ک خوابش سبکع با

 چ برسه اهورا لبمو گاز گرفتم  شدمیخمار م

چون اهورا طاق باز بود کارم راحت تر شد رو زانو دو طرف پهلوش گذاشتم اروم رو 

انقد    دمیمالیک بره توم فقط خودمو ب اهورا م ین جور ینشستم ول  شیمردونگ

احتمال   یول یابخودشو زد ب خو ای اهورا خواب بود  دونمیک راست شد نم دمیمال

  دمیکشیاهورا رو چنگ م یپک ها کسیستا  هی بود با ناخونام از سن شتریب یدوم نهیگز

 بزنه  یتعجب کردم و تا اومد حرف دیشد اما منو د داریک اهورا خمار ب

 ! زی:سوپراگفتم
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بفهمه چخبر خودمو واردش کردم و لبمو دندون گرفتم ک آه نکشم اما نگاه   ادیب تا

حس غرور بهم دست   دیکش یخمارم ب اهورا بود ک چشاش و بست و آه مردونه ا 

محکم ک صورتم  یلیداد ک اهورا دستاشو دو طرف باسنم گذاشت فشار داد اونم خ

 جمع شد

 آخ_

 :ناله هاتو از من قائم نکن اهورا

زدم خمار نگاهش کردم سرشو اورد جلو ک ببوسدم   سی شدم روش و لبشو ل خم

نقشمه کمرومو گرفت   دیاومد رو صورتم ک اهورا فهم یکیعقب بردم سرمو لبخند کوچ

 دمیآروم کش یتا ته رفت توم و نفس آه مانند شیو ب خودش فشار داد ک مردونگ

چپ ک جاهامون عوض   تسم دیخودشو ازم جدا کنه چرخ نکهیب لبم بدون ا رهیخ

نخورد از قصدش با خبر بودم    یتکون چیبودم و اون روم اما ه رشیشد من ز

حرفا بودم پس گردنشو گرفتم و خودمو    نیاز ا یکنه اما من حرفه ا  وونمید خواستیم

با  شونه اش گرفتم ک یاز پهن یک گاز  دیلرز دمیو شونه  چپشو ک بوس دمیباال کش

وفته رو لبمو مماس تنش از شونه هاش تا گردن و  ی دست خودشو نگه داشت ن ی

  هوی کردیو رفتم عقب ک با اون دستش ک ازاد بود و منم نوازش م دمیگونش کش

ک زد با ضربه   یسیل  نیرفت سراغ گردنم اول دیموهامو تو مشتش گرفت و کش

دفعه گاز گرفت دوباره محکمتر از   نیگفتم ک اهورا ا یظیتلمبه زد اووووم غل یمحکم

 گفتم  یک انگار رحمم تکون خورد اما من آخ نگفتم برعکس آه کشدار  یزد طور بلق
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ستانی هاترمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ ایل کامل  ــــــــــ و دانلود ف "  سه دبیر

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

 جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنید
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