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       .دـــــت کنیـــاوت دریافــــمتف یه هدایاــــد قرعــــاه به قیـــید و هر مـــاعی ما را دنبال کنـــه های اجتمــــدر شبک

برام تکون داد و مشغول انتخاب  یسر دییو به نشونه تا شهیبه عادت هم کوینیدوم

شهوت از اونجا بلند  یانتها شد.وارد حمام شدم، هنوز بو یاون کمد ب یلباس از تو

تحمل  گهید ارم،یطاقت ب تونستمی.نمچهیدلم بپ ریز یحس هیو باعث شد  شدیم

 لمیوسا-: دمیرفتم و ازش پرس کوینیدومو به طرف  رونیاز حمام زدم ب عینداشتم. سر

از کمد  گهید یکیدر    کوینیدوم دن؟یکه قرار بود از ورشو فرستاده بشن، هنوز نرس

شده بودن رو بهم  دهیهم چ یکه رو ییاتاق رو باز کرد و جعبه ها نیبزرگ ا یها

 نشون داد. 

 بهشون دست نزنه.  یدستور داده بود که کس مویهنوز بازشون نکردم چون دن ماس-

 فکر از ذهنم گذشت و بعد به مرد جوون رو به روم گفتم:  نیا "شد یعال"

  ؟یچند لحظه منو تنها بذار شهیم- 

منو تنها گذاشت. به طرف جعبه ها  عیسر کوینیحرفم تموم بشه دوم یحت نکهیاز ا قبل 

داشتم، دوست  اجیبود که االن بهش احت زیچ کیرفتم و شروع  کردم به گشتن، فقط 

گشتن  قهیسه ماه گذشته همراه هرشب من بود!بعد از ده دق یرنگم که ط یصورت

 رونینفسم رو پر سروصدا به ب یخوشحالراحت و از  الیکردم و با خ داشیبالخره پ

کردم دوباره به طرف حمام راه  میکه تنم بود قا یحوله حمام بیج یفوت کردم.اونو تو

کارم تموم  یعنیبراش تکون دادم که  یبود، سر ستادهیبالکن ا یرو کوینیافتادم.دوم

 منماون برگشت سر جمع کردن لباس هام  یبرگرده داخل اتاق و وقت تونهیشده و م

 انجام بدم. وارد حمام شدم تا کارم رو  عیسر
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و فرانسه در امتداد  ایتالیا نیمشترک ب یمنطقه ساحل رایویفرنچ ر ای*کوت دازور 

  ترانهیمد یایسواحل در

و خوب با آب و مواد  دمیکش رونیتنم ب یحوله  بیرنگ رو از ج یصورت یلدوید

که  یچند ماه آخر. دمیکش یآه یمیدوست قد نیدوباره ا دنیشستمش.با د ندهیشو

بود که  یزیمهمون هرشب تخت خوابم بود و تنها چ یصورت لهیوس نیبودم ا نیبا مارت

. به اطراف حمام شدیگرم نم یآب چیه نیتچون از مار ارهیآه و ناله م رو در ب تونستیم

.دوست داشتم موقع گشتمیمناسب و راحت م یکجایانداختم و دنبال  ینگاه

راحت دراز بکشم و با آرامش و بدون عجله کارمو انجام بدم تا  الیبا خ ییخودارضا

 معمول  ریسخت و غ یها شنیلذت رو ببرم. از عجله کردن و پوز تینها

 

 

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

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk
https://filestar1.ir/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-365-%d8%b1%d9%88%d8%b2/
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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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