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اونجارو آشغال کرده بود  ینصف فضا بایکه تقر مایو بزرگ هواپ یچرم یصندل یرو

کردت بودم و  ریگ یو صندل مویتن ماس نیب یپرت کرد، خودش هم جلو اومد و جور

! هنوز مویلعنت بهت ماس-نمونده بود.  یبرام باق یفرار یجا چیکه ه شدمیله م اشتمد

خفه کردن  یکه برا یو اون تنها راه دادمیو بهش فحش م دمیکشیم غیداشتم ج

 بود  نیکرد ا دایصدام پ

لحظه اصال از احساس  نیا یلبام بذاره و زبونشو وارد دهنم کنه. تو یلباشو رو که

با  نیهم یبرام نداشت، برا یلذت چیدهنم خوشحال نشدم و ه یکردن زبونش تو

 مویلب و زبونش فشار دادم و محکم گازش گرفتم. ماس یتمام توان دندونامو رو

بود که دستشو باال آورد و من  هشد یشوکه شد و عقب رفت، انقدر از حرکتم عصبان

بسته  یبا چشما هیصورتم. چند ثان یچشمامو بستم و منتظر بودم با دستش بکوبه تو

آروم آروم پلک هامو از هم فاصله دادم.  وفتادین یاتفاق چیه دمید یمنتظر بودم اما وقت

 کاریچ خوادیخدا م ی. واکردیبود و داشت کمربندش رو باز م ستادهیرو به روم ا مویماس

 دمیکشیخودمو عقب تر م یصندل یو کبودم کنه؟رو اهیبا کمربند س خوادیکنه؟ نکنه م

سگک کمربندش رو باز کرد  یوقت کردن،یبرخورد م مایکفشم با کف هواپ یپاشنه هاو 

. کتشو از تنش دیکش رونیشلوارش ب یها نکیرو از بند یحرکت کمربند چرم کیبا 

 انداخت.  رشکنا یصندل یدر آورد و اونو رو

و انقدر دندوناشو محکم بهم فشار  دیباریم شیشدت عصبانت داشت از چشماش آت از

نه، لطفا...من...من... گلوم خشک شده بود و  مو،یماس-.  دیلرزیکه فکش م دادیم

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk


                                                                                                             

2 | P a g e 

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

 یبا لحن خشک و ب مویبزنم. ماس یا گهیزبونمو تکون بدم تا حرف د تونستمینم

بهت -کرد و داد زد:  یقاط یحساب دمینم یجواب دید یبلند شو! وقت-احساس گفت: 

. ستادمیو جلوش ا دمیناخوآگاه از جام پر هویکه  دمی! انقدر ترسیشو لعنت گفتم بلند

 یتو قایاومد، با انگشتاش چونه مو گرفت و سرمو باالتر آورد تا دق کترینزد یکم

 چشماش نگاه کنم و بعد گفت: 

ت کنم، قبال بهت هشدار داده بودم که  هیتنب یکه چجور یکنیحاال خودت انتخاب م-

که هنوزم  یجلو. درحال اریبرات نداره، دستاتو ب یعواقب خوب یاگر دوباره منو بزن

دستامو جلو آوردم.مچ  عانهینگاهم به چهره ش بود، به دستورش عمل کردم و مط

 یکارش تموم شد منو رو یبست.وقت یچرمدستامو گرفت و محکم اونارو با کمربند 

بدنم رد کرد و اونو برام بست.بعد از چند  یرو از رو ینشوند و کمربند صندل یلصند

 یرو موی. ماسمیکه راه افتاد دمیشدم و فهم مایمتوجه تکون خوردن هواپ قهیدق

هنوزم به شدت از  داشت،یمن نشست و نگاهش رو از روم برنم یرو به رو یصندل

 اتیباز یاگر کول-. زدیم یسرخبه  تیبود و چهره ش از شدت عصبان یعصباندستم 

 ییها نهیچه گز نیکه قراره از ب گمیبهت م یپرونیلنگ و لگد نم گهیتموم شد و د

 تی. صداش آروم تر شده بود وظاهرا از اون خشم و عصبانیرو انتخاب کن هتیتنب

 ش کاسته شده بود، ادامه داد:  هیاول

تو  نکارتی. ا ور با ایکنیبهم م یبزرگ یاحترام یب یزنیم یلیهردفعه که به من س-

بهم  یبهت نشون بدم که چه حس خوامیم نیهم یبرا یکنیل م َنیکامال بهم توه
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و مطمئنم همونطور که من  هیبدن هیتنب هیکه برات در نظر گرفتم  ی. مجازاتدهیدست م

 نان،یهات ا نهی.گزادیخوشت نم نکاریا ازتوام اصال  ادیخوردن خوشم نم یلیاز س

و  یپاهات و برام باز کن یتونیم ای شیو برام بخور یدهنت بذار یآلت منو تو یتونیم

 مایتموم شد هواپ مویماس یحرفا یوقت ؟یخوایمن مال تورو بخورم، کدومشو م یبذار

بلند  وبودم  دهیکه شن یزیبلند شد و به سمت آسمون اوج گرفت، چ نیزم یهم از رو

چشمم  یجلو زیهمه چ هویبهم وارد کردن که  یچنان شوک و استرس مایشدن هواپ

 یصندل یبه هوش اومدم، هنوز دستام بسته بود و رو یشد و از هوش رفتم. وقت اهیس

 یپا یپاشو رو کیمقابلم نشسته بود و  یصندل یرو مویبودم.ماس دهیدراز کش مایهواپ

  هیبه من زل زده بود و با جام پا مایش انداخته بود، مستق گهید

بهم زل زد و  اقیشدم با اشت داریب دید ی.وقتکردیم یدستش باز یتو نیشامپا بلند

 سوالش چشمام گشاد دنیبا شن ؟یرو انتخاب کرد نهیخب؟ کدوم گز-  دیازم پرس
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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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