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کرد انگشت دوم رو هم  نییاال پابدنم ب یانگشتش رو تو یکم نکهیکرد، بعد از ا واژنم

خودم حس کردم از شدت لذت کمرم قوس  یدوتا انگشتش رو تو یاضافه کرد. وقت

گلوم رها شد.  یاز سر لذت از تو یبرداشت و سرم به عقب خم شد و ناخودآگاه ناله ا

به نشونه  ؟یدیفهم اد،یازت در ب ییاصد چیه دیتکون نخور و ساکت باش!نبا-

داخل واژنم فرو  قتریو عم قتریسرمو تکون دادم. انگشتاش داشتن عم دمیفهم

 ییتا بتونم خودمو کنترل کنم و صدا دادمیهم فشار م ی. دندونامو محکم روشدنیم

تازه کارشو شروع کرده بود و با مهارت تمام  انگشتاش  یازم خارج نشه اما اون لعنت

واژنم باال و  یگشت وسطش توگرفته بودن.ان ینقاط بدنم رو به باز نیحساس تر

.حس کردیو مرطوبم رو نوازش م سیخ سیتوریو با انگشت شستش کل شدیم نییپا

. انگشتاش هنوز مشغول دیتر کش نییبدنم برداشت و خودشو پا یکردم وزنشو از رو

  ت. درسدادنیرو بهم م میلذت زندگ نیبودن و داشتن بزرگتر

و ولم  دیکش رونیانگشتاشو ب هوی شدمینفسم بند اومده بود و داشتم ارضا م یا لحظه

 یداغشو رو یاعتراض کنم که نفس ها خواستمیکرد. حالم داغون و خراب بود و م

رو َل  یلحظه ا نیهمچ یآرزو دمتیکه د یا ور از روز-رون پام حس کردم. 

انجام  یچه کار یو بگ یبزن رفکارمو شروع کردم باهام ح یداشتم.دوست دارم وقت

.ناخودآگاه دیکش نییزانوهام پا یبشه. شورتم رو تا رو شترتیب تیبدم تا باعث رضا

. نمشیبب خوامیم زم،یپاهاتو باز کن عز-شرم و خجالت پاهامو جمع تر کردم.  یاز رو
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 نیاول یبرا خواستیچشمام گذاشته بود، م یکه چرا اون چشم بند رو رو دمیحاال فهم

و  یو شرم و خجالت باعث نشه من احساس ناراحت میباهم چشم تو چشم نش ربا

مثل بچه  کردم،یواقعا بامالحظه تر از اونچه بود که فکرشو م مویکنم.ماس یتینارضا

 اگر اونا عامل  کننیو فکر م رنیگیکه موقع ترس چشماشونو م ییها

راحتتر  یکم دمیدیرو نم مویال که ماسمنم حا نه،یبیاونم، اوناهارو نم ننیرو نب ترسشون

رو که ازم خواسته بود رو انجام  ی.کارامیکنار ب هیقض نیبا ا تونستمیبودم و ساده تر م

و  دیکش ینینفس سنگ مویکه ماس دمیپاهامو از هم فاصله دادم،شن یدادم و به آروم

از  شتریفوت کرد. با دستاش پاهامو ب رونیهاش رو با سروصدا به ب هیداخل ر یهوا

 یکه تو یبخش نیتر یشده به خصوص رهیاون االن خ دونستمیهم باز کرد و من م

-رو خودم نداشتم و با التماس گفتم: نُ  یکنترل چیه گهیوجود داره.د یبدن هر زن

پاهام  نیب وبارهدستشو د مویحرفا ماس نیا دنی با شن ُمویبزن، لطفا د  ماس سشیل

 نکهیمثل ا ،یکم طاقت یلیخ-شد.  سمیتوریکل ندیقرار داد و با شستش مشغول مال

 شدن کرده!  هیواقعا دلت هوس تنب

موهاش  یدستامو تو خواستیآوردن و زبونشو فرو کرد داخل واژنم.دلم م نییپا سرشو

تر زبوشو درون خودم حس کنم  قیبه واژنم فشار بدم تا عم شتریفرو کنم و سرشو ب

 بکنم.زبونش رو نکارویاما دستامو از پشت بسته بود و هرچقدر تالش کردم نتونستم ا
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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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