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کردم کمر دردناکم رو ماساژ بدم. اما  یجمله رو گفتم و با دستام سع نیتمسخر ا با

اونارو  خواستیرو م یکیو قرمز شده بودن که  کردنیمچ دستام خودشون انقدر درد م

-گفتم:  مویرو به ماس یو عصب کردیم م وونهیماساژ بده. درد دست و کمرم داشت د

گاو  یکه جلو ی. حرفم مثل پارچه قرمزباشهتنه ت خوب شده  نییدرد پا دوارمیام

ر کرد. منو هل دادم و  هویکرد و  کیرو تحر مویتکون مَ داده بشه، اعصاب ماس یحشو

. دست راستشو محکم دور گردنم میپرت شد نیعقب ماش یصندل یرو مونییدوتا

واژنم  ی. آلت سفت شده ش رو از پشت شلوار رودادیحلقه کرده بود و داشت فشار م

اما کم کم  دادیوار خودشو رو من تکون م رهیآروم با حرکات دا یلی. اولش خدیمالیم

 سیتوریعضو مردونه ش رو به کل شتریحرکاتش تند تر شدن و لحظه به لحظه ب

 هنوز...درد دارم -. دادیشده م فشار م کیتحر

کلمات رو گفت و بعد  نینفس نفس زدنش ا نیبهم چفت شده و ب یدندون ها نیب از

. حرکت آلتش رهینم نینکنم دردم از ب یدهنت خال یکه آبمو تو یتا وقت-ادامه داد: 

لباش قرار دادم و  یجلو قایبود. سرمو جلو بردم و لبامو دق دهیواژنم نفسمو بر یرو

 نیهمچ دمیم نانیچون بهت اطم یدرد بکش احاال حاال ه دیپس با-زمزمه کردم: 

کنم  کشیتحر شتریب نکهیا ی. و بعد از سر لجاجت و براوفتهینم ایزود نیبه ا یاتفاق

باهام شروع کرده بود خوشم  مویکه ماس ی. داشت از بازدمیزبونمو رو لب هاش کش

 مصورت یچشماش تو ستاد،یو برام سرگرم کننده شده بود. بدنش از حرکت ا ومدیم
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بود اما  دهیازم نپرس یسوال گذروند،ینظر م ریصورتم رو از ز یو تمام اجزا گشتنیم

در سکوت و بدون  قهیچند دق دونمی.نمگشتیصورتم دنبال جواب م یاجزا یانگار تو

 نشسته  تیهمون وضع یحرکت تو

خورد مارو از جا پروند و به خودمون  نیماش شهیکه به ش ییضربه ها یاما صدا میبود

 نیماش رونیو به برادرش که ب دیکش نییسرشو چرخوند، پنجره رو پا موی.ماسمیاومد

بود چون با  یبراش عاد یصحنه ا نیهمچ دنیانگار د کوینیبود نگاه کرد. دوم هستادیا

 دهیچهره ش د یاز شوکه شدن تو یا نهنشو چیه تیاون وضع یما تو دنید

 دهید زویاز اول همه چ کوینیدوم یعنی شم،یخدا االن از خجالت آبم م ی.واشدینم

 ییایتالیمن نشسته بود چند جمله به ا یکه رو ییمویتوجه به ماس یب کوینیبود؟دوم

زده  دنینداشت و خودشو به نفهم دنشونیبه شن یعالقه ا چیه مویگفت که ظاهرا ماس

خوشش  زنهیم کوینیکه دوم ییاما مشخص بود که از حرفا گهیم یچ دمیفهمی.نمبود

منو ول کنه و  نکهیباز کرد و بدون ا نویدر ماش مویحرفاشون تموم شد ماس ی.وقتادینم

و به سمت  میخارج شد نیاز ماش میبود دهیکه بهم چسب یاز خوش جدا کنه همونجور

 . میکه جلوش پارک کرده بود رفت یهتل یدر ورود

بودن با  یالب یهتل که تو یمهمان ها هیحلقه کرده بودم و بق مویدور کمر ماس پاهامو

جرات  چکدومشونیشده بودن اما ظاهرا ه رهیما با تعجب بهمون خ تیوضع دنید

من  مویماس-باال انداختم و گفتم:  ییبگن. سرمو تکون آروم دادم و ابرو یزینداشتن چ

دو  یحت ای کیاما من  شنومیم نویخوشحالم که ا-راه برم!  تونمیخودم م ستم،یفلج ن
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 یهمون وضع . بانیتورو ول کنم و بذارمت زم تونمیموجه دارم که بخاطر اونا نم لیدل

 میهتل عبور کرد رشیکانتر پذ یبودم از جلو دهیچسب مویکه من مثل کواال به بدن ماس

ه داد و لب هامون در یتک واریبه د مویاتاقک آسانسور ماس ی. تومیو وارد آسانسور شد

نمونده  یزیاولم آلت راست شدمه که چ لیدل-قرار گفتن.  گهیهمد یمتریلیچند م

 سیدوم شلوار توئه که از ترشحات واژنت خ لیو دل رونیشلوارمو پاره کنه و بپره ب

  چیه تیوضع نیشده. به جز ا

و  میرد بش تیجمع نیا یاز جلو یزیآبرور زانیم نیکه با کمتر مینداشت یا گهید راه

از شدت شرم لبامو گاز گرفتم. حرفاش با عقل  دمیحرفاشو شن نکهیباال. بعد از ا میبر

اعالم کرد که به طبقه مورد  ییآسانسور باز شد و صدا ی.درهاومدیو منطق جور در م

اتاق رو که دم در  یکارت ورود مویراه رفتن ماس گهی.بعد از چند قدم دمیدینظر رس

 هیکه شب میشد یدر گرفت و درو باز کرد.وارد اتاق یگرفته بود جلو کوینیهتل از دوم

 نیزم یبود و بالخره منو از خودش جدا کرد و رو زاتیآپارتمان کامل با تمام تجه کی

حرفو زدم و چشمامو اطراف اتاق  نی. ارمیبرم دوش بگ خوامیمن م-گذاشت. 

 حموم هست، من یتو یکه الزم داشته باش یزیهرچ-کنم.  دایچرخوندم تا چمدونمو پ
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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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