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انگشتاش دو لبه واژنم رو گرفت و اونو کامل  باواژنم عقب و جلو کرد.  یمحکم تر تو

 خوادیدلم م-. دینقطه بدنم کش نیحساس تر یاز هم باز کرد و بعد زبونش رو رو

تا من دوباره کارمو از اول شروع کنم و بارها و بارها  یزودتر به ارگاسم برسهرچه 

تمومش کنم. اما من بازم  یپشت سرهم انقدر به ارگاسم برسونمت که التماس کن

حرکت  کیحرفارو زد و با  نیتوئه ا ! ور َل ا هیتنب نیچون ا کشمیدست از کار نم

دلم  ،یبهم نگاه کن خوادیدلم م-آورد.  رونیو از سرم ب دیچشم بندم رو کش یناگهان

مردمک چشم  دنیو لرز یتو چشمام نگاه کن یرسیبه ارگاسم م یدار یوقت خوادیم

 . نمیهاتو بب

 یبهتر دید ینطوریا-سرم گذاشت و گفت:  ریتخت برداشت و ز یرو از باال یبالشت

که رو به  یبود، مرد ستادهیاز هم باز شده م ا یپاها نیب موی. ماسمیدار گهیبه همد

که موقع  ومدیخوشم نم چوقتیحال ترسناک بود.ه نیو در ع یروم بود به شدت سکس

و  یخصوص یلیلحظه خ کیلحظه،  ونا نه،یچهره مو بب یکس دنیبه ارگاسم رس

دل به خواسته  دینداشتم و با یحق انتخاب چیه نباریاما ظاهرا ا ه،یهر زن یبرا یشخص

و در همون  دیکمیو اونجارو م کشدیم سمیتوریکل یلب هاشو رو مویس.مادادمیم مویماس

ده ی.چشمامو بستم و به لب مرز رسکردیواژنم عقب و جلو م یحال دوتا انگشتش رو تو

مچ  ،یچ ایزدم  غیج دمی! نفهممویتندتر ماس-بودم.  دنیبه ارگاسم رس کیبودم و نزد

 تر  قیو انگشتاش محکم تر و عم خوردیو تاب م چیبا مهارت پ مویدست ماس
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رفته بود و به  ادمی زیلذت غرق شده بودم که همه چ ی.انقدر توشدنیواژنم فرو م یتو

بار با  نیاول ی! و بعد براخوامیم نویلعنت بهت، خودشه، هم-زدم   ادیفر یزبون لهستان

و لحظه  دیلرزیم جانی.بدنم از شدت لذت و هدمیبه ارگاسم رس یطوالن یلیشدت و خ

رفت و بدنم داشت به  نیارگاسم از ب هیاول اثرات ی.وقتشدیلرزشم متوقف نم یا

آزرده و حساس شده  ام فشار داد و  سیتوریکل یانگشتشو رو مویماس دیرسیآرامش م

هم فشار  ی. دندونامو از شدت درد روچهیبدنم بپ یتو یتحمل رقابلیباعث شد درد غ

خوام یمعذرت م-گذاشتم تا متوقفش کنم و گفتم:  ومیدست ماس یدادم دستمو رو

و  دیواژنم رو بوس یفشار دستش رو کم کرد، رو موینکن. ماس کنمیخواهش م مو،یماس

هوا  ی.باسنم که تا االن از شدت درد و لذت رودیسیرو ل سمیخ یبا زبونش قسمت ها

که دستامو  یبند ریدستشو ز مویتخت گذاشتم.ماس یآوردم و رو نییپامونده بود رو 

حرکت اونو باز کرد و دستام بالخره آزاد  کیباهاش بسته بود انداخت با 

 یتخت بلند شد. از تو یاز رو عینگاه کردم. سر مویشدن.چشمامو باز کردم و به ماس

 یمرطوب به آروم الو با دستم د،یکش رونیجعبه دستمال مرطوب رو ب یپاتخت یکشو

گفت و از در اتاقک خارج شد،  نوی. اکنمیرو قبول م تیعذرخواه- کرد. زیبدنم رو تم

-------اتاقک تنها گذاشت.  یو مبهوت تو جیشد و منو گ مایهواپ یاصل یوارد فضا

تخت موندم و  یهمونجا رو یا قهیچند دق -----------------------------

افتاده بود؟باور کردنش برام سخت  یچه اتفاق قایاالن دق کردمیداشتم با خودم فکر م

 تونستمیرو خوب م یزیچ کیگذشته بود.فقط  ایخواب و رو یتو زیبود و انگار همه چ

 بود و انقدر خسته  دهیحس کنم، بدنم آنچنان به اوج رس
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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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