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داشت مستم کرده بود  انیخونم جر یکه تو یالکل دیبودم.شا جانیو ه یپر از کنجکاو

به  زیکه توش قرار گرفتم رو قبول کنم و همه چ یطیراحت شرا یلیعث شده بود خو با

زمزمه  یآورد و به آروم کتریموهام فرو برد و سرشو نزد نیبره.دستشو ب شیپ یآسون

 کرد: 

 که...  یبد ادیبهم  خوامیم- 

نگاه کرد، بعد دوباره چشماشو  دنیلرزیم جانیکرد و به لب هام که از شدت ه یکثم 

 آورد باال و نگاهشو به نگاهم دوخت و ادامه داد: 

 جنتلمن باشم.  کیچطور - 

 کردیابهت و قدرت داشت ازم خواهش م یاون با کل یبه خطرناک یزد، مرد خشکم 

بدم چطور با لطافت برخورد کنه و بهم عشق بورزه.ناخودآگاه دستام به  ادمیکه بهش 

به  رهیشدن و انگشتام گونه هاش رو لمس کردن.نگاه منم خ دهیش کشسمت صورت

و  دمیکش نییلحظه سرشو پا چندبعد از  گفتم،ینم یزیشده بود و چ اهشیس یچشما

وارد دهنم کرد  صانهیزبونش رو با قدرت و حر مویقرار گرفت.ماس گهیهمد یلبامون رو

خاص و  تمی.زبون هامون با ررفتیحفره دهنم فرو م یتو شتریو ب شتریو هر لحظه ب

  کلشیتمام ه لغزدن،یهم م یو رو کردنیم یباهم باز یلذت بخش

با دستاش شونه هامو  فشرد،یمن انداخته بود و با شهوت خودشو به من م یرو رو

موج  نمونیکه ب ی.کامال جاذبه اشدمیآغوشش داشتم له م یمحکم گرفته بود و من تو

.زبون هامون میدار ازین گهیکه چقدر جفتمون به همد دمیفهمیو م کردمیرو حس م زدیم
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نشون  یدهنامون در حال رفت و آمدن بودن و به خوب یبا حرارت و خشونت تو

 نیاز ب هیاون شور و حرارت اول یوقت ی.بعد از مدتمیدار یجنس التیکه چه تما دادنیم

 . مکنیم کاریکه دارم چ دمیرفت تازه عقلم اومد سرجاش و فهم

  

 بسه، تمومش کن! -

 یبه کوسن ها شتریرو به عقب هل دادم، اما اون دست بردار نبود، کمرم رو ب مویماس 

 یکیسرم نگه داشت.با اون  یدستش دوتا دستمو باال کیمبل فشار داد و با  دیسف

  کردیدستش هم رون پامو نوازش م

بهش زد. باهاش مخالفت  یو چنگ میبه شورت تور دیکم کم باالتر آوردش تا رس و

 یچراغ چیاون باغ ه یکه توانش رو ندارم.تو دونستمیچون م دمیجنگیو نم کردمینم

 یبودن.تو دهیبخش یکم ییوجود نداشت و فقط نور فانوس ها بود که به اونجا روشنا

وحشت زده م شد و به خودش اومد.  رهتازه متوجه چه مویهمون نور کم انگار ماس

 یگونه هام جار یبودم و اشک هام رو دهیمبل دراز کش یکردم، ساکت رون یاعتراض

 یاشک هام، دستامو ول کرد و آروم از روم بلند شد و رو دنیبا د مویشده بودن.ماس

 چمن ها مقابلم زانو زد. 

  

 ... زمیعز-
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 زمزمه کرد:  ینیو سنگ نیلحن غمگ با 

که  ییزایبدست آوردن چ یاز خشونت استفاده کردم و برا میمن تمام زندگ- 

  دم،یبا همه جنگ خواستمیم

 واکنش نشون بدم.  یا گهیجور د رهیازم لذتم رو بگ خوادیم یکس یسخته وقت برام

مبل  یو من همچنان رو د،یموهاش کش نیب یبلند شد و کالفه دست نیزم یرو از 

 نیبودم و هم در ع نیاز جام بلند شم.هم خشمگ تونستمیشده بودم و نم خکوبیم

 از اون دونستمی.مسوختیو دلم براش م کردمیاحساس تاسف م مویماس یحال برا

 

 

 

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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