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بود اما  نکاریا یمکان برا نیتخت نرمم بهتر ی.اتاق خواب و روومدینم وشمخ

تخت دست به  یکه بتونم رو شدیم نیاتاق مانع ا یتو کوینیمتاسفانه حضور دوم

مدرن  یصندل هیکه اونجا قرار داشت،  یشیآرا زیبزنم.گوشه حمام، کنار م ییخودارضا

 دایپ شدیکنار استخر ها م شتریهارو ب یمدل صندل نیهم قرار گرفته بود، ا دیسف یچرم

 یممکن نبود  کم یجا نیو آفتاب گرفتن بودن.قطعا راحتتر دنیکرد و مخصوص خواب

اما فعال بهتر از اون  شدیکارم سخت م کمی نکهیبود،با ا یچیاز هسفت بود اما بهتر 

 کف یها یکاش یکه رو یکنم و اصال دوست نداشتم در حال دایپ تونستمیرو نم ییجا

راحتتر بود.  کردمیاز اونچه که فکر م یبا خودم ور برم.اون صندل دمیحمام دراز کش

من ساخته  ینرم بود و فرمش کامال منطبق با بدنم بود، انگار برا یلیخ شیچرم هیرو

 یحوله رو که محکم گرده زده بودم باز کردم، حوله از دو طرف رو یبودنش.بند ها

به ارگاسم  یلخت شده بودم و کامال آماده  االافتاد.ح نییبدنم سر خورد و پا

از هم  تونستمیکه م ییو پاهامو تا جا دمیکش دراز یصندل ی.کامال به پشت رودنیرس

با زبون و بزاقم  یفاصله دادم.دو تا از انگشتامو داخل دهنم فرو کردم و حساب

رو  یصورت یپاهام بمالمشون تا مرطوب بشن و راحتتر اون ش نیکردم که ب سشونیخ

که از قبل  دمیانگشتام به اون قسمت از بدنم خوردن فهم یواژنم جا بدم، اما وقت یتو

رو فشار  لدویاصال الزم نبوده.دکمه کنار د نکاریبودم و ترشح داشتم که ا سیانقدر خ

 گهیو د دنیلرزیم جانیکرد، پاهام از شدت ه دنیشروع به لرز براتورشیدادم و و

بود که  یطور لدویو مشتاقم کردم. د سیآروم اونو وارد شکاف خ یلیطاقت نداشتم، خ

از انتهاش  داد،یبهم م یشتریو لذت ب شدیکلفت تر م شدیم موارد بدن شتریب یهرچ
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 کردیبودن که سوراخ باسنم رو نوازش م زونیمثل گوش خرگوش آو یدوتا گلوله پشم

برابر  نیو لذتم رو چند شدیم دهیکش سمیتوریکل یداشت که رو یو باالش هم برآمدگ

تا به ارگاسم  کشهینم لطو یلیکه خ دونستمی.تمام بدنم به لرزش افتاده بود و مکردیم

که  ییموی.ماسکردمیم تصوررو  زیچ کیبرسم.چشمامو بستم و پشت پلک هام فقط 

 نی.اولدیمالیدستاش گرفته بود و م یبود و آلت خوش فرمش رو تو ستادهیدوش ا ریز

 قهیدق کیبدنم رو فرا گرفت و ارگاسم دومم با فاصله کمتر از  هیارگاسم بعد از چند ثان

دهنم رو گرفته بودم که  یبعد از ارگاسم اول کل بدنم رو لرزوند.با دستم محکم جلو

هستم، پاهام کامال  یتیچه وضع یمتوجه نشه تو کوینینره و دوم رونیاز حمام ب دامص

 یرون هام جار یکه حاصل دوتا ارگاسم پشت سرهم بود رو یبودن و آب سیخ

حس  نکهیدرون خودم نگه داشتم، بعد از ارو  یصورت لهیاون وس گهید هیبود.چند ثان

 رونیاونو از واژنم ب یکارم تمومه به آروم گهیکردم که بدنم کامال آروم گرفته و د

-----هم گذاشتم.  یلرزش داشتن جمع کردم و رو یو پاهام رو که هنور کم دمیکش

 نهیآ یساعت بعد جلو مین ------------------------------------

و  کردمیپخش و پال بودن جمع م زیم یرو که رو شمیم و داشتم لوازم آرابود ستادهیا

 هیشب زمیچ چیکردم، ه نگاه نهیآ یخودم تو ری.به تصوچپوندمیم یچرم فیک یتو

 یلیرنگ گرفته بود و برنزه تر شده بودم و خ ینبود.پوستم کم شیهمون زن هفته پ

 هیسا یسرم جمع کرده بودم، کم یول باال .موهامو شل وومدیشاداب و سالم به نظر م

صورتم  یو پررنگ که به شدت تو رهیت یلیرژلب خ کیپشت پلک هام زده بودم و 

رنگ از  دیسف یلباس سرهم کی کوینیبودم.دوم دهیهم به لب هام مال کردیم ییخودنما
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 یزیمارک شنل برام انتخاب کرده بود که در طول سفر تنم کنم، جنس پارچه ش به چ

 یرو فیکه با دوتا بند ظر یداشت و بلوز یبود، شلوار دمپا گشاد ریساتن و حر نیب

 . شدیشونه هام نگه داشته م

 چمدونت آماده ست. - 

 زد.گفتم  یگفت و به چمدون حاضر و آماده رو به روم اشاره ا نویا کوینیدوم 

 االن.  نیهم نم،یرو بب مویماس خوامیم-

 اون جواب داد:  و 

 ... یهنوز جلسه ش تموم نشده ول- 

 . شهیتموم م گهید قهیخب تا چند دق- 

از اتاق  یکیگفتم و بعد به سمت در راه افتادم و از اتاق خارج شدم.کتابخونه  نویا 

راهرو رو به جلو  یکجاست.تو قایمونده بود که دق ادمی ییبود که به طرز استثنا ییها

در  یسنگ نیزم یکفشم رو یشدن پاشنه ها دهیتق تق کوب یو صدا داشتمیقدم برم

در رو  رهیدستگ د،یکش یقینفس عم دم،یرس خونهپشت در کتاب یبود.وقت دهیچیفضا پ

 پشتم  یکتابخونه گذاشتم مهره ها یپامو تو یبه دست گرفتم و درو باز کردم. .قت
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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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