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

مغرش  یدکمه قرمز رو تو هیحرفا  نی. انگار با گفتن اریهامو گاز بگ نهیمحکمتر س-

هام  نهیس یو با تمام توانش دندوناشو تو دیتر کش نییرو پا میتور نیفشار دادم.سوت

افتاده بود که داشت منو به اوج  انیبدنم به جر یتو ی. موجدشونیمکیو م کردیفرو م

و سرشو باال آوردم و بعد  دمی. موهاشو کشرمیبگ دموخو یجلو تونستمیو نم رسوندیم

. نمیبه عقب هلش دادم تا چشماشو بب یکم یهم قرار گرفتن، به آروم یلب هامون رو

گشاد  زدنیچمشمش از شدت شهوت به ، م یمردمک ها   رونیب شیاز چشماش آت

شده بودن.به سمت  اهیس اهیبودن و چشماش   س دهیحد ممکن خودشون رس نیتر

دندوناش بکشه که جلوشو گرفتم و گفتم:  نیاونارو ب خواستیهام حمله ور شد و م بل

 سیآنچنان خ گهید قهیشروع نکن. تا چند دق ،یتمومش کن یتونیرو که نم یدن کار-ُ

سفر بدون عوض کردن لباسامون ممکن نباشه، پس بهتره  نیکه ادامه ا میشیم

زد، انقدر  نیماش یبه گوشه صندل یچنگ مویحرف ماس نیا دنیشن با! میتمومش کن

روش پاره بشه. با نگاهش  یچرم هیکه ممکن بود هرلحظه ال دادیمحکم اونو فشار م

. یواقعا الزم نبود قسمت دوم جمله ت رو بگ-و گفت:  کردیداشت چشمامو سوراخ م

افتاده  نمونیب یاتفاق هخودش نشست، انگار نه انگار ک یصندل یو رو دیبعد عقب کش

 کنهیم وونهیمنو د وفتهیپاهات م نیکه االن داره ب یفکر کردن به اتفاق-و ادامه داد: 

شلوارش  یکه تو یزیشلوراش نگاه کردم و آب دهنمو قورت دادم. چ یلورا. به جلو

که چه آلت خوش  دونستمیم قایقابل تصور نبود.دق ریبرام دور از دسترس و غ گهیبود د

شده بود و  رهیبه چهره من خ مویرو پشت اون شلوار پنهان کرده. ماس یو کلفت تراش

که  یفینگاهم خوشش اومده بود.سرمو تکون دادم تا افکار کث هیظاهرا از واکنشم و زاو
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 ی.دستمو به طرف لباسام بردم و سعزمیبر رونیب رو دادنیمغزم جوالن م یداشتن تو

تا مثال مرتبشون کنم و دوباره  دمیبه موهام کش یاونارو بپوشم، دست عیکردم سر

-------------------------------------چشمم گذاشتم.  یرو رو نکمیع

رو از کنسول  یپاکت کاغذ مویکارم تموم شد ماس یوقت ------------------

م. حروف گرفت یزیچ هیبرات -اونو به طرف من گرفت و گفت:  دیکش رونیب نیماش

و من  دادنی* رو نشون مپیلیپاکت قرار گفته بودن کلمه پتک ف یکه رو یرنگ ییطال

اون پاکت  یتو یزیحدس بزنم چه چ تونستمیو م هیاسم مال چه شرکت نیا دونستمیم

 یها متیچقدر ق رکتش نیا یها یکه ساعت مچ دونستمیخوب م نیهست و همچن

 من.... بهت زده بهش نگاهش کردم و گفتم:  مویماس-دارن.  ینجوم

 یرو زیر نیو چند تا چ دیخند مویرو قبول کنم! ماس یا هیهد نیهمچ تونمیمن نم-

که تو از طرف من  هییها هیهد نیاز ارزونتر یکی نیا زمیعز-کردن.  ییخودنما شینیب

 یحق انتخاب چیتو ه ندهینره که تا چند صد روز آ ادتیو در ضمن  یکنیم افتیدر

نداره و در  یا دهیفا چیکردن باهاش ه الفتکه مخ دونستمیحاال بازش کن. م ،یندار

 شه،یختم نم یخوب یش رو قبول نکنم آخر مکالمه مون به جا هیکه هد یصورت

رو  اهینداشتم.جعبه س یراه فرار چیافتاده بودم و ه ریگ نیماش یمخصوصا که االن تو

 و بودبود، رزگلد  بایو بازش کردم.اون ساعت فوق العاده ز دمیکش رونیپاکت ب یاز تو
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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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