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 رهیموشکافانه بهم خ کیبار یدست از مالوندن چشماش برداشت، با چشم ها مویماس

و انتظار  دهی.انگار مطمئن نبود که درست شنخوردیشده بود و از سرجاش تکون نم

اجازه اومده  یو ب نییبهش بدم.اون سرشو انداخته بود پا یجواب نینداشته که همچ

پس چرا من نتونم بدن برهنه اونو  کرد،یمحمام و داشت بدن لخت منو تماشا  یبود تو

شرتش رو گرفت اونو از  یت قهیآروم آروم به سمت دوش ها اومد،  مویبزنم؟ماس دید

شامپو بدن رو  یداده بودم و داشتم به آروم کهیت واری.من به ددیکش رونیگردنش ب

و اونم  داشتمیبرنم مویماس ی.چشمامو از رودادمیالش مبدنم م گهیطرف د یرو

 شده بود.انقدر محو  خیمن م یچشما یتو گاهشن

هام  نهیس یمدت فقط داشتم شامپو رو رو نیتمام ا دمیکردنش بودم که نفهم تماشا

 ! دادمیانجام م نکارویهم داشتم ا یطوالن یلیمدت خ یو برا دمیمالیم

هستم، االن  یبهت هشدار بدم که من مرد سالم دیبا ارمیشلوارمو در ب نکهیقبل از ا- 

 پس...  یستادیمن ا یسر صبحه و تو هم لخت جلو

 طنتیگرفتن و با ش یریحرفشو قطع کرد، لب هاش قوس دلپذ نجایهم مویماس 

آب  ریدهنم، خداروشکر ز یتو ادیحرفا کم مونده بود قلبم ب نیا دنی.با شندیخند

آبروم  یشده و حساب سیپاهام خ نیکه چقدر ب دیدیوگرنه االن م ستادمیوا

کار خودشو غرق  یانقدر تو نیبود؟مارت یکه سکس داشتم ک یبار نی.آخررفتیم

رو بهم بده و روزگام با  یلذت نیهمچ تونستینم چکسیکرده بود که به جز خودم ه
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که هورمون  بود یاز رابطه جنس یدور نی.فکر کنم بخاطر همگذشتیم ییخودارضا

و تاب  چیپ یپاهام داشت بدجور نیب ییجا هیهام غوغا به پا کرده بودن و 

آب رو گرفتم و اونو به طرف آب سرد چرخوندم.از  ری! دسته شی.عجب عذابخوردیم

 نمیبیبخش بدن اون مرد رو م نیتر یخصوص گهید هیتا چند ثان نکهیا جانیشدت   ه

منقبض شده  اریاخت یبدنم ب یو عضله ها دادمیفشار م نیزم یپامو رو یانگشتا

دوش آب سرد  ریخودم چشمامو بستم و بدنمو ز یو آبرو تیبودن.جهت حفظ امن

.متاسفانه آب سرد شورمیبدنم رو م یرو یکشوندم و وانمود کردم که مثال دارم کف ها

و  مدجلوتر او مویاز حرارت بدنم رو کم نکرد.ماس یبهم نکرد و ذره ا یکمک چیه نباریا

که کنار دوش من قرار داشت قرار گرفت.در کل چهار تا دوش اونجا  یدوش زیر قایدق

 از هم جدا شده بودن.  یا شهیش یوارهایبود و هرکدومشون با د

 شروع به صحبت کرد  مویماس میریامروز م- 

چند تا  ی. قراره توستمینکمتر از ده روز، هنوز مطمئن  دیشا م،یمونیاونجا نم یلیخ- 

در نظر داشته باش و  نویپس موقع جمع کردن چمدونت ا میشرکت کن یمراسم رسم

 ده،یرو م زیهمه چ بیترت کوینیاون مراسم ها انتخاب کن. دوم یبرا یمناسب یلباس ها

 جمعشون کنه.  راتتا ب یالزم دار یتو فقط بهش بگو چ

تالش کردم که چشمامو  یلی.خکردمیاما واقعا گوش نم گه،یداره م یکه چ دمیشنیم 

که  دمیبه من غلبه کرد.چشمامو باز کردم و د یباز نکنم و نگاهش نکنم اما کنجکاو

موهاش تا  یو آب از باال ستادهیدوش ا ریداده و ز کهیت واریدوتا دستاشو به د مویماس
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چشم ازش  شدیروم بود که نم یجلو یستودن رهبود.واقعا منظ یپاهاش جار نییپا

 و بعد کمر  دنیرسیش به باسن خوش فرمش م دهیبلند و کش یبرداشت. پاها

وقت صرف کرده و ورزش  یو خوش تراشش که مشخص بود کل یشکم عضالن و

چشمام  زدمیم دیبدنش رو د نییکه از باال تا پا نجوری. همانیشکل در ب نیکرده تا به ا

 یب با،یچشمام بود، آلت ز یحاال جلو دمیترسیکه ازش م یزینقطه قفل شد.چ هی یرو

کاپ  یکه روز تولدم رو یشمعمثل همون  میکلفتش، صاف و مستق یادینقص و ز

 رینظیزده بود.ب رونیپاهاش ب نیهتل جلوم گذاشته بود، از ب یفرو شده بود و تو کیک

 

 

 

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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