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

و  قهیتشو هیباشه شب هیبرات تنب نکهیاز ا شتریبه نظرم ارضا کردن من با دهنت، ب-

حموم افتاد خوب  یکه امروز صبح تو ی!بعد از اتفاقادیبدت نم نکاریکه تو از ا دونمیم

رو باهات بکنم که  یاما اگر من کار یستین لیم یکه توام نسبت به من ب دمیفهم

. حرفاش که تموم شد با شهیت حسابمون باهم صاف ماونوق ادیتو ازش بدت م دونمیم

 شدیکه م ییتخت افتاده بودم و تا جا یو پاره کرد.رو دیحرکت شلوارمو کش کی

 نینداشته باشه، اما با ا نشونیبه ب یدسترس چیه مویپاهامو جمع کرده بودم تا ماس

به انجام  شهکه شده با یمتیرو انجام بده، به هرق یاگر اون بخواد کار دونستمیحال م

-نکن.  نکارویلطفا ا مویماس-نداره.  یا دهیفا چیش و مخالفت کردن من ه رسونهیم

 ... جمله ش رو قطع کرد. ینزن یلیبهم س گهیمنم قبال ازت خواسته بودم که د

فقط  کنه،یداره م کاریکجاست و چ مویماس نمیکه بب ذاشتینم یچشم بند لعنت اون

 تونستمیشد و حاال م کتریصداشو بشنوم، حس کردم که از پشت بهم نزد تونستمیم

نترس -از الله گوشم گرفت و گفت:  یگونه م حس کنم، گاز آروم ینفس هاشو رو

قول -فاصله داد و ادامه داد:  همپاهام گذاشت و رون پاهامو از  نیدستشو ب زمیعز

 جنتلمن باهات رفتار کنم.  کیآروم و مثل  یلیخ دمیم

 ریز مویماس کردم،یداشتم رون پاهامو جمع کنم و از شدت ترس ناله م یسع بازور

 گوشم زمزمه کرد: 

انگشتم رو  هیشروع  یو برا کنمیپاهاتو کامل از هم باز م گهیتا چند لحظه د سس،یه-

و  کنهیرو که گفته م یکه اون کار دونستمیواژنت، پس آروم باش! م یتو کنمیفرو م
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بدنم رو شل تر  یکردم کم یسع نیهم ینداره، برا یتیبراش اهم یمخالفت من ذره ا

-هردومون سختتر کنه.  یرو برا طیو شرا نهکنم تا مجبور نشه دست به خشونت بز

. یدار یچ نیاون ب نمیمن باز کن و بذار بب یخوبه، حاال پاهاتو برا یلیخ زم،یعز هیعال

دختر خوب هر  هیمثل  دیبا-رو که ازم خواسته بود رو انجام دادم  یچون و چرا کار یب

. زمیبزنم عز یبهت صدمه ا خوادیچون من دلم نم یرو گوش کن زنمیکه بهت م یحرف

 نییو به سمت پا کردیدستش بدنم رو نوازش م کی د،یآروم لب هامو بوس یلیخ

 بوسه رو  هیش سرمو محکم گرفته بود.بعد از چند ثان گهیو دست د رفتیم

خواسته ش شده بودم، چند  میکرد و من اجازه دادم زبونشو وارد دهنم کنه.تسل قتریعم

رو  موی. با تمام وجودم ماسدنیلغزیهم م یرو ییبایلحظه بعد زبون هامون داشتن به ز

. دمیکشیدهنم م یلب و زبونش رو تو شتریو ب شتریب صانهیبا لب هام حر  خواستم،یم

. کنارم ههیتنب کیتو  یبرا نینره که ا ادتیباش،  داشتهانقدر عجله ن زم،یعز آرومتر-

 د،یتر برد تا به شورتم رس نییزمزمه کرد و در همون حال دستشو پا یگوشم به آروم

-بود.  دهیرس خواست،یکه م ییرد کرد و حاال به همون جا یپارچه تو ریدستشو از ز

حرکت سر جام  یدوست دارم. هنوز ب یلیخ یتور ریلباس ز نیبدنت رو با ا بیترک

بخش بدنم رو نوازش  نیتر یداشتن خصوص یبودم. انگشتاش به آروم دهیدراز کش

انگشتش  نیگرفته بودم و در همون حال اول ی.لب هاش الله گوشم رو به بازکردنیم

 رو آروم آروم وارد 
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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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