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

 گهید لیدل هیم به  گهید یجا هیمنم -زد:  ادیفر تیعصبان مویکمرم درد گرفتن. ماس

حدس بزنم منظورت  تونمیم- جاست؟منظورم ک یحدس بزن یتونیم کرد،یدرد م یلیخ

خودت بود. مگه من  ریکردم که باعث درد تو بشه؟ همش تقص یمگه من کار یول ه،یچ

گردن  یرو بنداز رایهمه تقص یخوایو حاال م یگفتم؟ خودت از اول شروع کرد یزیچ

با حرص گفتم:  ینفهمه به زبون لهستان نکهیا ینداشتم. و بعد برا یدخالت چیکه ه یمن

 یتا آنچنان با مشت بکوبم تو یفقط منتظرم دستامو باز کن ،یخودخواه روان یوضع-

 . ابونیکف آسفالت خ زنیبر تییایخوشگل ماف یدهنت که دندونا

سرشو به طرف من  ستاد،یکم کرد و پست چراغ قرمز ا نویسرعت ماش مویماس

تکرار کن.  یسیرو به انگل یکه زد یحرف-دندوناش با خشم گفت:  نیبرگردوند و از ب

لبخند احمقانه به روش  هی ارم،یحرصشو در ب تونمیم یبودم که چجور دهیخوب فهم

بهش فحش  یلهستان زبونچشماش نگاه کردم و پشت سر هم به  یزدم، صاف تو

چشماش آتش خشم رو  یتو کرد،یو فقط بهم نگاه م گفتینم یچیه موی. ماسدادمیم

 نویماش مویچراغ سبز شد و ماس قهی.بعد از چند دقشدیکه هرلحظه شعله ور تر م میدیم

که حواست از درد دست  کنمیم یاما کار کنم،یدستاتو باز نم-به حرکت درآورد و گفت: 

دستش به فرمون بود،  کیکه  ی. و در حالیو فراموششون کن بشهو کمرت پرت 

دستش  کیکه  یوارمو باز کرد. در حالش رو به طرفم دراز کرد و دکمه شل گهیدست د

 ش رو به طرفم دراز کرد و دکمه شلوارمو باز کرد.از  گهیبه فرمون بود، دست د
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و پشت سرهم بهش فحش  خوردمیخودمو بلند کردم و تکون تکون م یصندل یرو

 دهیشده بود تقال کردن من فا رید گهینکنه، اما د نکارویکه ا خواستمیو ازش م دادمیم

 مییاون حرفا کنن،یدرد نم گهیاصال دستام د خوام،یمن معذرت م مویماس-نداشت.  یا

بشنوم  یزیچ خوامینداره و نم یتیبرام اهم گهید-.... شونیمعن گفتمیم یکه به لهستان

اس رو بشنوم.  یپ یج یصدا خوامیدهنتو ببندم چون م شمیمجبور م یو اگر خفه نش

سرجات.  نیدختر خوب ساکت بش کیلحظه به بعد دهنتو ببند و مثل  نیپس از ا

شورتم سر داد، حس وحشت تمام وجودم رو فرا گرفته بود،  ریدستاشو کم کم به ز

 یصندل یدوست نداشتم.سرمو به پشت نویام و اصال ا مویبرده ماس کردمیحس م

بدون اجازه من  یتو بهم قول داده بود مویماس-دادم و با بغض گفتم:  هیتک نیماش

 . یکنیباهام نم یکار

که من هرلحظه  شدیو لمسش باعث م دیکشیم سمیتوریکل یانگشتاش رو رو مویماس

 ینکردم که، خودت گفت یکار لتیمن بدون اجازه و برخالف م-تر بشم و گفت:  سیخ

انگشتاش . فشار یکه دردشو فراموش کن کنمیو منم دارم کمکت م کنهیدستت درد م

در  د،یکشیعضو حساس بدنم م یرو ووار اونار رهیو با حرکات دا شدنیم شتریداشتن ب

و حالم  شهیم یکه داره ازش سو استفاده جنس داشتمیرو م یحس کس دیاصل االن با

من  یهمه کنترل رو نیا نکهیبد بشه اما حرکاتش منو به خلسه فرو برده بودن و از ا

که  ی.چشمامو بستم و از کارومدیخوشم م کردیفاده ماز قدرتش است شهیداشت و هم

حرکات دستش کنترل نداره  یرو یلیاالن خ دونستمیلذت بردم. م کردیم باهامداشت 

دو تا کار  یرو دیچون همزمان با ده،یداره اونارو تکون م یزیو فقط به صورت غر
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خودم بهش کمک کردم با  نیهم یکردن من، برا یو دستمال یرانندگ کرد،یتمرکز م

 باسنم  ینرم یحرکات

خودم حس  یتو شتریتا انگشتشو ب کردمیم نییباال و پا نیماش یصندل یرو رو

 رونیدستشو از شلوارم ب مویو ماس ستادیاز حرکت ا نیاحساس کردم که ماش هویکنم.

که  ییرو خاموش کرد. با چشما نی. ماشمیدیرس-دستامو باز کرد و اعالم کرد:  د،یکش

و  زدیم ادیمغزم فر یتو ییصدا ردمبه زور باز نگهشون داشته بود بهش نگاه ک

تا به اوج  هیزنو که فقط چند ثان کیرحم باشه و  یانقدر ب تونهیچطور م "گفتیم

 دونستمی. مارمیسوالو بلند به زبون ب نیالزم نبود ا "ول کنه؟ هویفاصله دارن  دنیرس

بهم  خواستیخوب منظورشو رسونده بود.م یلیبوده و خ یچ نکاریاز ا مویسقصد ما

 خوامیکه چقدر منم اونو م دونهیها م یکنه که با وجود تمام مخالفت ها و سرکش ابتث

 و بدنم تشنه لمسشه. 

 شد.  یعال- 

 

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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