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 های شخصی که پشت سرم داشت میومد ترس توی وجودم انداخته بود.  قدم

 بهم تجاوز بکنه!؟ نه بابا...     طرفنکنه 

 ن اومدم.  بیرو از توالت برای اینکه متوجه نبودم نشن زود

 

های گرمش داشت  نگاهی به ارباب که من و به دیوار کوبونده بود کردم. هرم نفس 

 کرد. ام می دیوونه 

 از کس زبون نفهم شدی؟ مگه من نگفتم لباست و عوض کن ها؟  +

 

 کراوات نازک طوسی رنگش و توی دستم گرفتم و خودم رو بهش نزدیک کردم.    

 خودت گفتی باید به حرف حمیده گوش بدم؛ منم دستور اربابم و عملی کردم.  -

  

 زبون خیسش و روی گردنم کشید و همین باعث شد تا آه ریزی بگم. 

 

 پیشونیش و به پیشونیم چسبوند و با صدای تحریک شده گفت:  

 ووون... دوست داری امشب کامل زنم بشی؟ ج +
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 لبم و به دندون گرفتم و اوهومی گفتم. 

  

 .  بردمن و روی دستاش بلندم کرد و به اتاقش 

 کنی؟  ارباب در و قفل نمی -

 من و روی تختی که به انتخاب خودم خریده بود انداخت. 

 درو قفل کرد و به سمتم قدم برداشت. 

  

سامیار... من برای تو سامیارم.  الزم نکرده هی یکی در میون ارباب و سامیار کنی. +

 تکرار کن.

  

 آب دهنم و قورت دادم و با صدایی که از ته چاه میومد گفتم:  

 سامیار. -

دونستم اون پایین کسی متوجه نبود من نمیشه  لبخندی زد و در اتاق و قفل کرد. می

 رنوشت سپردم. برای همین خودم و به دست س
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و بوسه  لختش  دوست داشتم بپرم  اال تنهبا دیدن بلباساش و به جز شلوارش درآورد. 

 بارونش کنم. پیراهنم و باال داد.   

 

 

 

ایل کامل این  ــــــــــ و دانلود ف "  ارباب حریص منرمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

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

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