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

 کردمیو حس م دهیهم طول نکش 20 قهیماجرا  دق نیبودم که انگار نه انگار کل ا شده

وصله و  یشلوار پاره م رو چجور دونستمیسکس داشتم.نم مویشب کامل با ماس کی

 یخودمو جمع و جور کردم و به فضا یکجوریکه بود  یکنم به هم، با هر بدبخت نهیپ

دندوناش  نینشسته بود و لب باالش رو ب یصندل یرو مویبرگشتم. ماس مایهواپ یاصل

لب هام مونده،  یو طعم واژنت هنوز رو حهیرا-بهم انداخت و گفت:  یبود.نگاه دهیکش

 یمقابلش نشستم و سع یصندل یخودم. رو یبرا ایتو بود  یبرا هیتنب نیا دونمینم

از  ودستش بود ر یکه تو ینی. جام شامپادمیکه زده رو نشن یکردم وانمود کنم حرف

 برنامه-: دمیپرس بردمیکه جام رو به طرف لب هام م یو در حال دمیکش رونیدستش ب

 . شنی، ورا رفتار و حرکاتت روز به روز دارن برام جذابتر َل م- ه؟یامروز چ یمون برا

-. زهیبر نیخودش شامپا یبرداشت تا دوباره برا یا گهیبه روم زد و جام د یلبخند

 یتیو برات اهم یبرد ادیاز  گهیرو د مایو جمع و جور بودن هواپ کیکه کوچ نمیبیم

باهام  مویکه ماس یبرده بودم، البته با کار ادیترسم رو کال از  گفت،ینداره! راست م

داخلش با اون -نمونده بود. جواب دادم:  یباق دنیرست یبرا یذهنم جا یتو گهیکرد د

 یماهایراحتتر از اون هواپ ییجورا هیمتفاوته و  یلیخ ومدیبه نظر م رونیکه از ب یزیچ

قالب پسر بچه شر و  یدوباره تو مویماس ه؟یبرنامه امروز چ یخب نگفت کره،یغول پ

به  دیمن با ،یفهمیبه وقتش خودت م-جواب داد:  گوشانهیفرو رفته بود، باز طونیش

 یتونیم ایماف سیکنم و توام به عنوان دوست دختر رئ یدگیاز کارهام رس یکسری

 . یو از وقتت لذت ببر یبکن خوادیدلت م یهرکار
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 میبا ت یبلند مشک یشاس یها نیفرود اومد. ماش مایپرواز هواپ کساعتیاز حدود  بعد

برام باز کردم و  نویاز محافظا در ماش یکیباند فرودگاه منتظر ما بودن.  یرو یحفاظت

بلند  یشاس یها نیماش نینشستم درو برام بست. هر دفعه که ا یصندل یرو یوقت

 ایماف سیعالوه بر رئ مویماس کردمیفکر م میدیهمه خدم و حشم رو م نیشکل و ا کی

و آدم چطور تونسته بودن خودشونو  نیهمه ماش نیهم هست. ا یزیچ یبودن جادوگر

 ایفرودگاه کاتان یکه بعد از رفتن ما هنوز تو یقبل از ما برسونن به فرودگاه اونم وقت

م شده بود مغزم رجبودم و آبم از بدنم خا دهیبه ارگاسم رس نکهیبودن؟انگار بعد از ا

 موی. ماسدمیفهمینم یچیو منگ بودم و ه جیچون هنوز گ رون،یبود ب ختهیباهاش ر

 یآبمو تو خواستیدلم م-گفت:  یگوش من گذاشت و با لحن وسوسه گر ریسرشو ز

که  یاما برخالف حرارت کردی. نفس گرمش به الله گوشم برخورد مختمیریواژنت م

 زد و مور مورم شد.  خیداشت بدن من 

رو دور خودم  ستیواژن خ یآلتم رو داخلت فرو کنم و فشار و تنگ خواستیدلم م-

بود به کار  یوانیح زیمغزم مسئول غرا یکه تو یحس کنم. حرفاش باعث شد بخش

موافق بود و دلم  مویماس یوجودم فعال کنه که با حرفا یرو تو یو حس وفتهیب

کردم ضربان  یبستم و سع امو.چشموفتهیاتفاق ب گفتیکه م ییزایچ قایدق خواستیم

نره،  مویماس یآبروم جلو نیاز ا شتریقلبم رو کنترل کنم تا انقدر پر سروصدا نکوبه و ب

 و دیسرشو عقب کش هوی مویاالن جلوش رسوا شده بودم.ماس نیتا هم یبه اندازه کاف
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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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