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گفت و تلفن همراهش رو به گوشش  نویکنم. ا یدگیرس یا گهیکار د کیبه  دیاالن با

 ونیو با لوس گرفتماتاق شد و منو تنها گذاشت.دوش  ییرایچسبوند و وارد هال پذ

اومدم و به اتاق  رونیحمام بود بدنمو چرب کردم.از حمام ب یکشو یکه تو یلیبدن وان

مورد عالقه م  نیهال شامپا یتو زیم ی. رودمیمجلل سرک کش تیاون سوئ گهید یها

تماشا  ونی.تلوزیو بعد سوم یخودم پر کردم، بعد دوم یجام برا کیکردم. دایرو پ

 بشیکه فرشته عذابم کجا غ کردمیو با خودم فکر م دمینوشیم نیو شامپا کردمیم

. اون تیسوئ یحوصله م سر رفت و شروع کردم به راه رفتن تو یزده؟بعد از مدت

قسم بخوردم که اندازه ش حداقل نصف مساحت  تونستمیبود که م انقدر بزرگ تیسوئ

باز کردم و  ودرش دم،یبود رس تیسوئ یکه تو یاتاق نیطبقه هتل بود. به آخر کی

 یچیه یاهیپامو از چهارچوب در عبور دادم و واردش شدم چشمام به جز س یوقت

صبر  یبود.چند لحظه ا کیتار کینداشت و تار یچراغ روشن   چی. اونجا هدنیند

اتاق رو  لیاز وسا یمحو هیعادت کنن و کم کم داشتم سا یکیکردم تا چشمام به تار

 . نیبش-به گوشم خورد.  ییکه صدا میدیم

نبود. .بدون  مویاز ماس ریغ یمسلما متعلق به کس ییایتانیبر یاون صدا و لحجه آشنا و

مخالفت عواقب  دونستمیرو که ازم خواسته بود انجام دادم، م یتعلل کار یلحظه ا

 یبا بدن برهنه جلوم ظاهر شد و با حوله تو مویماس هیبرام نداره.بعد از چند ثان یخوب

. آب دهنمو با سروصدا قورت دارم و منظره بدن کردیدستش داشت موهاشو خشک م

 یسرم پرونده بود و توداشت، عقلو از  انیخونم جر یکه تو یو الکل مویلخت ماس

مثل ستون قرار  هیبزرگ که باالش چهارتا پا یلیتخت خ هی ی.جلوکردمیم ریهپروت س
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وجود  ختت یرو اهیو س ییعالمه کوسن و بالشت بنفش، طال هیبود. ستادهیداشتن، ا

که فضا رو شهوت  میمال یلینور بنفش خ هیبود اما  کیهمه جا تار یلیداشت. در کل خ

و  شدیم کتریداشت قدم به قدم بهم نزد موی. ماسزدیاتاق موج م یهم تو کردیم زیانگ

چشمم بود  یآلتش درست جلو ستاد،یرو به روم ا قایدق یمن به لبه مبل چنگ زدم.وقت

 چشم ازش  تونستمینم کردمیتالش م یو من هرچ

گرفتن و  بودم ناخودآگاه لب هام از هم فاصله رهیکه به عضوش خ ی.همونطوربردارم

شده بود که پوست برهنه پاهاش به زانوهام  کیباز شد.انقدر بهم نزد یدهنم کم

شونه ش  یآورد و رو نییموهاش بود رو پا یکه رو یدی.حوله سفکردنیبرخورد م

که دوباره اون  شیوحش یچشما یاونو به دست گرفت.وقت ییگذاشت و دو سر انتها

دلم شروع کردم به  یرو به من دوخت تو شدیم دهیتوش د یوانیح زهیخلق و خو و غر

چشمم بود،  یکه جلو یکه کمکم کنه و با وجود منظره ا خواستمیدعا کردن. از خدا م

من  یرو یریبود که چه تاث دهیفهم مویتوان مقابله با احساساتم رو داشته باشم.ماس

منو  دمیمکیدهنم م یرو که بدون کنترل تو نمییچهره سرخ شده م و لب پا ته،گذاش

تا  نییرسوا کرده بودن.عضو مردونه ش رو با دستش راستش گرفت و دستش رو از پا

بهم  خواستمی.به التماس افتاده بودم و با عجز از خدا مدادیو حرکت م دیکشیباالش م

و سفت  یخوش تراش، عضله ا یونانی همجسم کیمقابله بده.بدنش مثل  یبرا یتوان

-شده بود.  میبهش نگاه نکنم بلند و حج کردمیم یسع یلیبود. آلتش که خ سختو 

کردن با عضوش دست  یاز باز ایازم چشم برداره  نکهیبدون ا ؟یکنیبهم کمک م

 تیلیکه گفته بودم بر خالف م ادتهی-و بعد ادامه داد:  دیسوالو ازم پرس نیبکشه ا
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 یبکنه. حت یچکاریبهش فرستادم. الزم نبود ه یذهنم لعنت ی. توکنمینم یچکاریه

رگ هام بجوشه و  یاما با حضورش باعث شده بود که خون تو کرد،یمنو لمس هم نم

 مومدیم فیکنترل کنم و همش تصورات کث تونستمیگونه ها گل بندازه. افکارم رو نم

 گهیدهنم بذارم.داشتم د یبود که آلتش رو تو نیلحظه ا نیا یذهنم، آرزوم تو یتو

ته مغزم  ییصدا هی هوی ینمونده بود که جلوش زانو بزنم، ول یزیو چ دادمیجلوش وا م

 کردمیبراش م خواستیم یو هرکار شدمیم مشیکرد. اگر االن تسل داریو منو ب دیچیپ

 عیبرده مط دیو من با رفتینم شیپ جالب یلیخ میکه شروع کرده بود یباز گهید

 ریمرد منو ز نیبالخره ا یروز کیرو انکار کرد که  قتیحق نیا شدی.نمشدمیم مویماس

انقدر  دیاما االن وقتش نبود، نبا کنه،یباهام م خوادیدلش م یو هرکار کشهیخودش م

 یطقو من اری.بخش هوششدیکش دار تر م یکم مونیباز دیو با دادمیبهش رو م عیسر

که االن جلوت  یمرد نیا"شهوت غرق شده بود هشدار داد  یکه تو یمغزم به بخش

کرده بود که  دتیتهد شیکه چند روز پ هیهمون کنهیم کتیو داره تحر ستادهیوا

فروکش کردن و خشم  جاناتمیه هویحرفش  نیا یادآوردیبا  "کشهیخانواده ت رو م

خواب  یتو-گفتم:  یو عصب معترضتمام وجودم رو فرا گرفت. با لحن  تیو عصبان

همه  یدرضمن تو که برا کنم،یبهت نم یکمک چیبرات بکنم، من ه نکارویکه ا ینیبب

برو از همونا بخواه که کمکت کنن. سرمو باالتر گرفتم و با  ،یآدم دار یکارت کل

 : دمیشدم و پرس رهیجسارت بهش خ

گردنمو گرفت و منو دوباره  مویکه ماس شدمیبرم؟ داشتم از جام بلند م تونمیحاال م-

 یکه زد یاز حرف-: دیپرس یبخند مرموزنشوند. به سمتم خم شد و با ل میقبل یسرجا
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 خوامیم ،یولم کن لعنت-: دمیبه هم قفل شدم غر یدندون ها نی؟ ورا َل از ب یمطمئن

نکرد و ولم کرد. خودش به  یمخالفت گهید مویماسکه  دمیتعجب د تیبرم! و در نها

 سمت تخت رفت و روش نشست. از جام بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم اما به

 

 

 

 

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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