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 مویکه صدامو فقط خود ماس یو جور یو بعد به آروم رهیلبش قرار بگ یجلو قایلبم دق

 : دمیپرسبشنوه  تونستیم کیاون فاصله نزد یتو

 جامم رو پر کنم؟  دیخودم با ای یزیریبرام شراب م- 

که  یخیسکوت موهاشو رها کردم و به طرف ظرف  هینگفت، بعد از چند ثان یچیه 

همچنان  ویخودم پر کردم.ماسم یجام برا کیشراب توش قرار داشت رفتم و  یبطر

 یحس کردم حالت د،یکشیم شیداده بود و با نگاهش داشت منو به آت هیتک زیبه لبه م

 یجام هیکه با پا یو در حال منشست زیلب هاش شکل گرفت.پشت م یمثل لبخند رو

 : دمیپرس کردم،یم یدستم بود باز یکه تو

  م؟یغذامونو بخور-

ش رو از  هیبهش انداختم که انگار حوصله م سررفته و منتظر سرو شامم. تک ینگاه و 

برداشت، به طرفم اومد و شونه هامو با دستاش گرفت. سرشو خم کرد و لب  زیلبه م

بود که برخورد نفس هاش با پوست گردنم رو  کیگوشم آورد، انقدر نزد کیهاشو نزد

 و گفت:  دیکش یقینفس عم .کردمیحس م

 ! یمحشر شد- 

 . دیسیگوشم رو ل یبا زبونش انتها یبه آروم و 

گذاشته باشه و احساساتم رو به  ریمن تاث یانقدر رو یکه تا به حاال زن ادینم ادمی-

 جوشش در آورده باشه. 
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پاهام به لرزش افتاده بود  نیب ییجا هیاز پوست گردنم گرفت. یدندوناش گاز آروم با

 . کردیم تیو کم کم لرزششون داشت به کل بدنم سرا

 نکهیخمت کنم، لباس کوتاهت رو بدم باال بدون ا زیم نیهم یرو خوادیدلم م- 

 بکنمت.  ارمیشورتت رو در ب

 ادامه داد:  مویشده بود.ماس جانیکل وجودم پر از ه دم،یکش یقیعم نفس 

دلم  ،یشد سیخ یکه حتما االن حساب دونمیبدنت رو حس کنم، م حهیرا تونمیم-

 قطره ترشحاتت رو با زبونم پاک کنم.  نیپاهات و تا آخر نیسرمو بذارم ب خوادیم

شونه هام برداشت و با سرانگشتاش  یدستاشو از رو زدیحرفارو م نیکه ا یحال در 

 . کردینوازششون م یریدلپذ متیگرفته بود و با ر یبرهنه م رو به باز یبازو ها

و من  یحسش کن یتونینم گهیبدنت هست که االن د یتو یقسمت هیمطمئنم که - 

 همونجا باشم.  خواستیدلم م قایاالن دق

شروع کرد  ی.به آرومکردیتر م ختهیزنونه م رو برانگ یجمالتش هر لحظه حس ها با 

.مقاومت گرفتیبوسه هاش از گردنم م نیهم ب یزیر یگردنم و گاز ها دنیبه بوس

  گهیسرمو به طرف د ینکردم و کم
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ترقوه هام  یبهش رُ بدم.دستاش کم کم رو نکاریا یبرا یشتریب یکردم تا فضا خم

 یو اونارو با کف دستاش ماساژ داد.ناله ا دنیهام رس نهیس خوردن و بعد به دوتا س

 روش نداشتم.  یکنترل چیاز دهنم خارج شد که ه

 ل َیخوای! ورا خودتم منو م ینیبیم- ، 

 کردم که دستاش و لباش ازم دور شدن.  حس 

 . کنمیم نییرو هم من تع نشیرو من راه انداختم، پس قوان یباز نیباشه ا ادتی- 

 خودش، کنار من نشست.  یصندل یگردنم زد و رفت رو یرو یزیبوسه ر دوباره 

رو که دوباره  قتیحق نیا شدیبشه،البته نم یدوباره به من غلبه کنه و برنده باز تونست

وانمود کردم که اصال تحت  یبراش تنگ شده بود رو انکار کرد.الک یشلوارش حساب

 هیفقط باعث شد که  نیام، اما ا یاز دست کاراش عصبان یقرار نگرفتم و حت ریتاث

 السینشسته بود با گ شیصندل ی.رورهیبگ کلش مویماس یلب ها یلبخند بزرگ رو
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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

 

 

 

 برای رمان درصدی 15کد تخفیف آیا میدانستید با خرید این رمان یک 

 دریافت خواهید کرد !!  دلبر حاجر  
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