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 انتخاب کرده؟  نارویا یک-

 و به سمتم اومد و جواب داد:  دیدختر فروشنده از جاش پر یا هیعرض ثان در

 ما انتخاب کردن.  یکاتالوگ ها یاز رو نارویشخصا خودشون ا مویدن ماس-ُ 

 متوجه شدم! - 

که جلوم بود  ییها ریبه لباس ز یگفتم و دوباره پشت پرده پنهان شدم. نگاه نویا 

خاص دارن،تور، تور نازک،  یجنس و الگو کیهمه شون  بایانداختم و متوجه شدم تقر

و راحت به  بایز یلیهمه شون خ قتای.حقیهم جنس نخ ییچندتا دی...وشامیتور ضخ

بود انتخاب کردم و به  شمیتور و ابر از یبیست قرمز رنگ که ترک هی. ومدنینظر م

  ایاندازه م هستن  نمیشروع کردم به در آوردن لباسام تا بب یآروم

از  ی.حتدادیرو فوق العاده خوش فرم نشون م کمیکوچ یا نهیبود وس یعال نشی.سوتنه

هم نبود اما محشر  دنیباال و پرحجم نشون م ارنیهارو م نهیکه س یابر یمدال نیا

خودم خوشم اومده  یها نهیزن بودم از س کیاون لباس و خودمم که  یشده بودم تو

صاف  ی.وقتدمیپام رد کردم و باال کش زبود.خم شدم و شورت تانگ همون ست رو ا

به  .ستادهیپشت سرم ا مویکه ماس دمیبه خودم بندازم د ینگاه نهیآ یتا تو ستادمیا

شلوارش بود از باال تا  بیج یکه دستاش تو یداده بود و در حال هیاتاقک پرو تک وارید

.به طرفش دادیبا چشماش داشت منو قورت م باینظر گرفته بود و تقر ریبدنمو ز نییپا

 داد زدم:  بایبرگشتم و تقر

 .... یچه غلط یدار- 
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هل داد،  نهیحرفم تموم بشه، گردنمو با دستاش گرفت و به طرف آ نکهیاز ا قبل 

 و داشتم  نهیبودم به آ دهیچسب

و همزمان  کردیداشت له م نهیو آ کلشیه نی. منو بشدمیفشار دستش خفه م ریز

آنچنان  موی.انگار فلج شده بودم و بدن ماسدیکشیلب هام م یانگشت شستش رو رو

لب  یاز جام تکون بخورم.حرکت انگشتش رو یذره ا تونستمینمبود که  دهیبهم چسب

برنداشت.از اول قصد خفه  نوهامو متوقف کرد و دستش دور گردنم شل شد اما او

 قدرت و تسلطش رو به رخم بکشه.  خواستیکردنمو نداشت فقط م

 تکون نخور - 

 کردیرو که تا مغز استخون آدمو سوراخ م شیگفت و اون نگاه سردش و وحش نویا

و  چیهام پ نهیس یآورد و چشماش رو نییپا ینگاهشو کم ریدوخت به چشمام. مس

 تاب خوردن 

 ! یشد یعال- 

 گفت و بعد ادامه داد:  نویدندوناش ا نیب از

که از دهنش خارج شد برام  "یتونینم"حداقل هنوز نه! کلمه ،یبپوش نویا یتونیاما نم- 

که زده  یبرعکس حرف قایکرد تا دق قیمحرک بود و شجاعت رو به وجودم تزر هیمثل 

شدم، جلومو  کتریجدا کردم و قدم به قدم بهش نزد نهیبود عمل کنم.باسنم رو از آ

تمام  ذاشت،یبه عقب م یاون قدم داشتمیبر م جلوکه من رو به  ینگرفت و با هر قدم

دست بدن هامون از هم فاصله  کیدستش دور گردنم بود و به اندازه مدت  نیا
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و بعد  نهیبتونه تمام اندامم رو بب نهیآ یکه مطمئن بشم تو میعقب رفت یداشت.انقدر

 سرمپشت  نهیبه آ جانینگاهش با ه زدمیانداختم. همونطور که حدس م یبهش نگاه

که شلوارش داره تنگ  دمیدی.مزدیم دید نهیآ یرو تو رمیدوخته شده بود و داشت تصو

  یبرآمده شده بود، نفس ها یشلوارش کم یو جلو شهیم

 . دیمش نییش تند تند و با شدت باال و پا نهیو قفسه س کشدیم قیعم

  مویماس-

 شد،یم دهید نهیآ یباسنم که تو ریاسمشو زمزمه کردم، نگاهشو از تصو یآروم به 

 گرفت و به چشام نگاه کرد 

 یلباسو تو نیباشه که ا یبار نیو آخر نیاول نیا کنمیم نیوگرنه تضم رون،یبرو ب- 

 . ینیبیتنم م

 

 

ایل کامل این رمان ــــــــــو دانلود ف "  روز 365رمان " العه ادامه ـــــرایم جهت مطــــــــکاربر گ

 یدـــمطالعه کنس ــــــــــداری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــبصورت فایل پی دی اف لط

 جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنید
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 برای رمان درصدی 15کد تخفیف آیا میدانستید با خرید این رمان یک 

 دریافت خواهید کرد !!  دلبر حاجر  
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