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 در شبکــــه های اجتمـــاعی ما را دنبال کنـــید و هر مـــاه به قیــــد قرعــــه هدایای متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.      

م  نهیس طرفشونه برهنه ام گذاشت و آروم آروم به  یجلو آورد و شستش رو، رو

.لمس انگشتش با پوستم باعث شد که دوباره بدنم بلرزه دادیانگشتش رو حرکت م

-داره.  یا گهید لیلرزش بدنم بخاطر ترس از پرواز نبود و واضح بود که دل نباریالبته ا

 سردته؟ 

م قرار داشت  نهیس یعد انگشت شستش رو که حاال روو ب دیسوالو پرس نیا مویماس

داشت قسمت  یپارچه مزاحم چیرد کرد و پوست دستش بدون ه یپارچه تور ریاز ز

که داشت به بدنم غالب  یو شهوت اقیکردم اشت ی.سعکردیم رو لمس م نهیس یباال

 خواستیمتنفرم، اگر خدا م پروازاز -نذاره و جواب دادم:  یریصدام تاث یتو شدیم

آسمون پرواز کنن از همون اول بهشون دو تا بال  یبلند شن و تو نیزم یآدما از رو

 نکیکه ع کردمیباز شده بودن و خداروشکر م مهی! چشمام از شدت شهوت ندادیم

. نهیحالم رو بب نیا تونهینم مویماس اهیس یها شهیچشممه و از پشت ش یرو یآفتاب

 داد،یو ماساژشون م کردنیهام رو لمس م نهیپروا س یب مویماس یشتاحاال انگ

 نگاه پر  نیهروقت ا نیپر شده بود.قبل از ا یوانیچشماش از شهوت ح

 یراه فرار چیاما حاال ه کردمیاز دستش فرار م میدیم مویماس یچشما یرو تو شهوت

م داشت به موی!ماسرونیب میخودمو پرت کن نیماش یاز تو تونستمینداشتم و مسلما نم

.به شدنیم شتریهام تندتر و ب نهیس یو هر لحظه حرکات دستش رو شدیتر م کینزد

م رو گرفت و فشار داد باسنمو از  نهیسبا دوتا انگشتش نوک برجسته  نکهیمحض ا

ش گردنمو گرفت تا  گهیاز دهنم خارج شد.با دست د یبلند کردم و ناله ا یصندل یرو
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که چقدر وقت صرف درست کردن موهام  دونستینکوبم، انگار م یسرمو به صندل

خرابشون کنم و موهام  یصندل یبا فشار دادن سرم به پشت خوادیکردم و دلم نم

دندوناش جا داد و گاز  نیم رو ب نهیآورد و ناگهان نوک س کتری. سرشو نزدشنب دهیژول

 موی. ماسکردمیصدام نداشتم و به وضوح داشتم ناله م یرو یکنترل چیه گهیگرفت. د

 مال منن.  نایا-م دور کرد و گفت:  نهیب هاشو از سل

 

 نییشکمم پا یو تا رو دیتر کش نییبود پا زونیشونه هام آو یلباسم رو که رو بعد

اون  اریتحت اخت یپوشش چیهام بدون ه نهیرو هم آزاد کرد و حاال س نمیآوردش، سوت

صبح  ییخودارضا دمیفهمیو من تازه داشتم م دیمکیهام رو م نهیبودن. با لب هاش س

ذهنم اونو  یاز عطش و شهوت بودم.داشتم تو رکنه و هنوز پ ینتونسته بود منو خال

 رون،یاونو کامل از پام بکشه ب نکهیو بدون ا کنهیکه شلوارمو پاره م کردمیتصور م

ش  گهیسوراخ باسنم و در همون حال با دست د یتو کنهیآلتشو از پشت فرو م

اومدم، سرش  رونیب االتمیخ ی. از تومالهیم میرو از پشت شورت تور سمیتوریکل

به  شتریموهاش فرو بردم و سرشو ب یهام خم بود، دستمو تو نهیس یرو مچنانه

 ! شتریب مو،یماس شتریب-خودم فشار دادم و گفتم: 

  چشمام برداشتم ودوباره بهش دستور دادم: یرو از رو نکیدست آزادم ع با 
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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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