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  یهمونطور که رو مویماسرو به طرفش پرت کردم و به سمت در هجوم بردم. پاکت

.تعادلم رو از دست دادم و با دیزانو زده بود پامو گرفت و منو به طرف خودش کش نیزم

دست   ریتا ز دیکش نیزم یانقدر منو رو ی فرود اومدم، اون عوض نیزم یکمر محکم رو

سرم   یدوتا دستمو گرفت و باال عیو سر کردراستمو رها  یو پاش قرار گرفتم.مچ پا

  زدمینگه داشت.دست و پا م

 نجات بدم.داد زدم   یتا خودمو از دست اون وحش کردمیتقال م  و

 خدا لعنتت کنه ولم کن!  - 

 یتفنگ رم،یقرار بگ رشیتا دوباره ز دیکش یکه اون داشت منو م یلحظه، در حال کی و 

 افتاد.  نیزم یاومد و رو  رون یاز پشت کمربندش ب

  یتیبراش اهم ادیانگار ز مویدوخته شده بودن اما ماس نیزم یبه اسلحه رو چشمام 

هم نگاهشو از من دور نکرد.فشار دستاش دور مچم  هی ثان کی یبرا ینداشت چون حت

 دن یکردن و جنگ.بالخره دست از تقال گرفتیشده بود و واقعا داشت دردم م شتریب

  نیزم یحرکت رو  یبود ب یگونه هام جار یکه اشکام رو یباهاش برداشتم،در حال

 نظر گرفته   ریصورتم رو ز یتک تک اجزا  شهیمثل هم خشیموندم و اون با نگاه 

  دادم،یبرهنه م رو قورت م مهیتر برد، داشت با چشماش بدن ن نییپا ی.نگاهشو کمبود

  یبرا ادیز یبودم در اثر دست و پا زدن ها دهیم پوش کهیدو ت ویما یکه رو یکیتون
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براش فراهم کرده بود تا خوب   یباالتر رفته بود و منظره مناسب یاز دستش،کم ییرها

کرد و   کیلبشو گاز گرفت.صورتشو بهم نزد وشهو گ دیکش یس یبزنه. ه دیبدنمو د

حبس شد. االن به   نهیس یتن، نفسم تولب هام قرار گرف یمتر یلیلباش در چند م یوقت

مزه لبام رو هم   گهید هیعطر تنم رو استشمام کنه و حتما تا چند ثان تونستیم یخوب

کردن، اونارو به گونه م چسبوند   رییلب هاش تغ  ریلحظه مس نیآخر ی.اما تودیچشیم

 و در همون حال گفت: 

  

  ستین یمعن  نیبه ا نی. البته به اکنمینم یو خواست خودت باهات کار تیبدون رضا-

اما  کنمیدلم بخواد باهات م یکه اگر اراده کنم هرکار یدونیم خوام،ینم ای تونمیکه نم

 و اونموقع  یو ازم درخواست کن یایب ،خودتی که خودت منو بخوا یتا زمان کنمیصبر م

دهنت فرو   یکه من مجبور بشم زبونمو تو  یناله کن  یاز خوش رمیکه انقدر ز دمیم قول

 .  یکنم تا ساکت بش

حرارت بدنم رفته بود باال و   کرد،یحرفارو با آرامش و شمرده شمرده برام زمزمه م نیا 

 ادامه داد:  مویماس

البته   برام نخواهد بود، یانقدر ول ول نخور و به حرفام گوش بده،امشب، شب راحت - 

سختترش نکن.  نیبرام نبوده، پس لطفا برام از ا یروز خوب یلیاز صبح تا االن هم خ

جنتلمن   کیمثل  تونمیسرکش و نافرمان مدارا کنم،معموال نم یمن عادت ندارم با آدما

  ایبزنم.پس خودت انتخاب کن؛  یبه تو صدمه ا خوامینمبامالحظه رفتار کنم اما  یلیخ
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و خودت  کنمیولت م ای یصندل هی یرو  شونمتیو بازور م بندمی دست و پات و دهنتو م

 . یدیرو انجام م گمیکه بهت م یبا زبون خوش هرکار

عضالت   تونستمینبود، م نمون یب یفاصله ا چیبود به بدن من و ه دهیکامال چسب بدنش

به    یواکنش یرو کامال حس کنم.وقت کلیو خوش ه دهیمرد ورز نیسفت و سخت ا

از دهنم خارج شد و  یفیدوتا پام گذاشت، ناله ظر نیحرفاش نشون ندادم زانوش رو ب

باالتر آورد و به نقطه حساسم فشار   اشوکرده باشه پ دایاون انگار نقطه ضعفم رو پ

 یکمرم رو کم دم،یداد بزنم اما خودمو کنترل کردم و دوباره نال خواستی وارد کرد،دلم م

 ی ا  گهیرو به باال قوس دادم و صورتمو کامال ازش برگردوندم و به طرف د

 

 

 

ایل کامل این رمان ــــــــــ و دانلود ف "  روز  365رمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 ید ـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــ فا آنرا خریـــــــــــ بصورت فایل پی دی اف لط

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