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

 یم یشوخ یدار-:  دمینشستم و ازش پرس یصندل یرو دم،یاز جام پر هویشدن و 

 یام که داره شوخ یکس هیبه نظرت شب -جواب داد:  مویمگه نه؟  ماس گهید یکن

جلوتر اومد. تا   ؟یکردیم یباهام شوخ یصورتم داشت یتو یکه تو زد یوقت کنه؟یم

رو  شیساعت پرواز پ کیما -شد، و بعد ادامه داد:  کیبهم نزد تونستیکه م ییجا

عادالنه تر از تو  یلی. من خشهیتو   حتما انجام م هیتنب ندهیساعت آ کی یو تو میدار

 هتیتنب یاجازه رو دادم که خودت انتخاب کن نیکردم چون حداقل بهت ا رفتارباهات 

 باشه!  یچ

و  دیلب هاش کش یشد، زبونشو رو رهیموشکافانه بهم خ یلیکرد و خ کیچشماشو بار

که کدوم  یو به من نگ یریرو نگ متیتصم گهید قهیدق کیاما اگر تا -ادامه داد:  

و  دمیکه دلم خواسته باشه انجام م یمثل خودت، هر کار ،یرو انتخاب کرد نهیگز

!  خورمیخب من مال تورو م یلیخ-. دارهبرام ن یتیاهم چیه گهیبعدش انتخاب تو د

دستامو باز -ادامه دادم:   یعصبان یلیحرف رو زدم و بعد خ نیا یاحساس چیبدون ه

که  یخشم یبه خوب تونستمیکار رو برات بکنم؟  نم نیا دیفقط با دهنم با ای یکن یم

ن کار یبکنم ا یاگر اعتراض دونستمیتمام وجودم رو فرا گرفته بود بهش نشون بدم، م

 هی هیشب قایدق مویبزنه، ماس یبدتر یو ممکنه دست به کارها کنهیم کشیفقط تحر

خورد به شکارش رحم  یخون به مشامش م یبو یدرنده خونخوار بود که وقت   وانیح

 یمنیکه کمربند ا ی. بلند شد و در حالکردیپاره م کهیت اونوو  کردیبهش حمله م کرد،ینم

 مویماس یجوابو ازت داشتم. وقت نیهم دنیتوقع شن-کرد گفت:   یرو باز م مایهواپ

بشه،  خوادیم یبذار هرچ"ذهنم به خودم گفتم یچشمامو بستم و تو ستادیکنارم ا
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لب هام حس  یرو روآلتش  دیاالن با کردمی.فکر م"یایکن باهاش کنار ب یبشه، سع

تا از جام بلند کنه.  دیکمرم قرار گرفت و منو باال کش یکنم اما به جاش دستاش رو

اتاقک  کیقرار داشت که به  کیبار یراهرو هی مایهواپ یچشمامو باز کردم. انتها

تخت  کیتوش نبود فقط  یخاص زیاتاقک شدم، چ وارد اون موی. همراه ماسدیرسیم

 نییشونه هام رو به سمت پا یکم موی.ماسستادهیدوش ا نیکاب کیو به همراه  کیکوچ

دوش  نینرم تخت انداخت، بعدش خودش به سمت کاب یمالفه ها یهل داد و منو رو

که دور حوله  یبند پارچه ا رونیاومد ب یاونجا مشغول بود و وقت یا هیرفت. چند ثان

 ییجورا هیو  کردمیدستش بود.داشتم با دقت حرکاتش رو تماشا م شد،یحمام بسته م

 دیو شا ستیهم ترسناک ن یلیبرام خ هیتنب نیام ا هیاولبودم برخالف ترس  دهیفهم

رو از  یمچ دستامو گرفت و کمربند سفت چرم مویهم باشه.ماس ندیخوشا یحت

تخت خوابوند و دستامو با بند حوله تن    یدورشون باز کرد، منو از پشت، به شکم رو

 تونستمیدستامو پشت سرم بسته بود که نم یپوش حمام از پشت بست. جور

 یاز پشت رو یتکون بخورم و همونجور تونستمیخودمم نم یتکونشون بدم و حت

رو  یتخت قرار داشت چشم بندکه سمت راست  یپاتخت زیتخت افتاده بودم.از م

بخوابم و نور آفتاب مزاحمم بود از  خواستمیصبحا م یورشو وقت یآورد، قبال تو رونیب

رو  یمخمل اهیکنم.چشم بند س کیارتا فضا رو ت کردمیمدل چشم بند استفاده م نیا

در گوشم  موی. ماسدمیدینم یاهیبه جز س زیچ چیه گهیچشمام  قرار داد و من د یرو

 باهات بکنم!  خوادیدلم م ییکه االن چه کارا یدونینم زم،یعز-زمزمه کرد: 
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 کاریچ دیبا قایکه دق دونستمیشده بودم، نم جیتخت مونده بودم و گ یحرکت رو یب

 دمیکشیلب هام م یکنه.با استرس زبونمو رو کاریچ خواستیم مویدر اصل ماس ایکنم 

دهنم  یتو مویقرار دادن عضو مردونه ماس ین و خودمو براو مرطوب بش سیخ یتا کم

آورده و داره دکمه شلوارمو  نییدستاشو پا مویاحساس کردم ماس هویکه  کردمیآماده م

و  دمیمالیو صورتمو به تخت م زدمیمالفه غلت م یرو ؟یکنیم کاریچ یدار-. کنهیباز م

بود،غرغر  دهیفا یچشم هام بردارم که البته ب یتا چشم بند رو از رو کردمیم یسع

کنم، به  ستفادهاز لب و دهنم ا دیفقط با همیانجام تنب یبرا کردمیفکر م-کنان گفتم: 

 گهیسر داد، دستاش از کار افتادن و د یخنده بلند مویماس ؟یدار کاریچ نییاون پا

 آوردن شلوارم از پام نکرد و گفت:  رونیب یبرا یتالش

 

 

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
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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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