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

داشتم، در قفل بود.  یخام الیکه چه خ دمیرو چرخوندم فهم رهیدستگ نکهیا محض

 ورد  یتماس گرفت، چند کلمه ا کنفریبرداشت و با  یپاتخت یاز رو شویگوش مویماس

 خوامیدرو باز کن م-و داد کردم و گفتم:  غیرو قطع کرد. ج یبدل کردن و بعد گوش

 یراه انداخته بودم.حوله رو از رو دادیو داد و ب کردمیم نییدرو باال و پا رهیدستگبرم! 

از  یو خال یخی یتخت انداخت و بعد از جا بلند شد.چشم ها یدوشش برداشت و رو

 هیل به در تک َگمیبار دارم م نیآخر ی. ورا برا نجایا ایب-من بودن. ،  یاحساسش رو

طبق  خواستمیاز جام تکون بخورم و مسلما نم یمتریلیدادم و قصد نداشتم م

کرد و به سمتم حمله ور شد.چشمامو  یغرش یاون عمل کنم.مثل ببر زخم شاتیفرما

.حس ارهیبه سرم ب خوادیم یینداشتم که چه بال یا دهیا چیاز شدت ترس بستم و ه

 مویستخت فرود اومدم.ما یبعد رو هیبلند کرد و چند ثان نیزم یکردم که بدنمو از رو

حدس بزنم  تونستمیو م گفتیم ییایتالیرو به ا ییزایچ هیلب غرغر کنان  ریداشت ز

بالشت ها افتادم آروم  نیحس کردم که ب ی.وقتکشهیکه داره واسم خط و نشون م

زده بود.دست راستمو گرفت و  مهیکه روم خ دمیرو د مویآروم چشمامو باز کردم و ماس

 هیاز پا یکیاونو به  ریبا زنج کنهیم کاریداره چ کهو بفهمم  امیبه خودم ب نکهیقبل از ا

واکنش نشون  عیتونستم سر نباریبست.دست چپم رو هم گرفت اما ا تختبلند  یها

به  گهیواقعا د مویبه صورتش زدم. ماس یمحکم یلیو س دمیکش رونیبدم و دستمو ب

هم فشار داد و سرم داد  یبود. دندوناشو رو دهیو خشم رس یوونگیاوج د

ها رد شده  زدرازتر کرده بودم و از خط قرم ممیکه پامو از گل دونستمی.مدیکش

تنش و تخت قفل شده بودم که  نیب یبدنم انداخت و جور یرو کلشویبودم.تمام ه
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 ریتخت زنج گهید هیدست چپم رو هم به پا مویتکون بخورم، ماس تونستمینم گهید

لب هاش  یرو یزیو جنون آم انهیکه لبخند وحش یدر حالکرد.ازم فاصله گرفت و 

. دستام بسته بودم اما پاهام کنمیباهات م اددلم بخو یهرکار-نقش بسته بود گفت: 

 مویکه ماس یتا زمان دمیکوبیو خودمو به تخت م پروندمیهوا لگد م یهنوز آزاد بودن، تو

 دونستمی.نمدیکش رونیرو از ناکجا آباد ب یاستوانه ا لهیم کیکامال از روم بلند شد و 

پام قرار داد و با حلقه  ود نیرو ب لهیولم کنه. م خواستمیفقط م هیچ یلعنت لهیاون م

 که بهش وصل بودن اونو به  ییها

شده  ریاس لهیم نیمن ب یتخت وصل کرد و در آخر هم مچ پاها یها هیطرف پا دو

 یلیشده بودم.  مشخص بود از شاهکارش خ ریبودن.من از چهار طرف به تخت زنج

.دوباره پاهامو تکون کردمیم یبودم و احساس ناامن جیو خوشحاله.اما من گ یراض

بلند تر شد و فاصله  هوی لهیم مانشون بدم ا تیوضع نیدادم تا اعتراضمو نسبت به ا

-رو گاز گرفت و گفت:  نشییزد و لب پا یلبخند مویشد. ماس شتریپاهام ب نیب

 یتکون بخور شتریهرچقدر ب که،یتلسکوپ لهیم ،یبکن نکارویبودم که هم دوارمیام

. ترس تمام وجودم رو فرا گرفته ندازهیم یشتریپاهات فاصله ب نیو ب شهیباز م شتریب

چند تقه که به در خوردن منو  یبودم.صدا دهیدراز کش مویماس یباز جلو یپاها ابود و ب

 مویهاش فرستاد.ماس هیرو به ته ر ژنیو اکس دیکش یقینقس عم مویاز جا پروند و ماس

از پست حوله  ادیز یاومد و با لحاف نازک تخت بدنم رو که در اثر تقال ها کمینزد

مزمه کرد: قرار گرفته بود پوشوند و دم گوشم ز دید معرضزده بود و در  رونیحمام ب

دختر جوون وارد اتاق شد.  کینترس! بعد هم به طرف در رفت. در که باز شد -
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 یپاشنه بلند یداشت و کفش ها یبلند رهیت یاما موها نمشیدرست بب تونستمینم

دو  مویکنن.ماس ییخودنما شتریپاهاش ب دهیپاش بود که باعث شده بود ساق کش

تکون نخورد. تازه  گهیو د ستادیجمله به دختر گفت و اون دختر همونجا سرجاش ا

بود و  ستادهیاون دختر ا یمدت با بدن کامال برهنه جلو نیتمام ا مویافتاد که ماس ادمی

به  مویتعجب کرده باشه.ماس یصحنه ا نیهمچ دنیاون دختر هم از د ومدیبه نظر نم

و بتونم تمام اتاق رو  ادیر سرم قرار داد تا سرم باالتر بیرو ز یسمت من اومد و بالشت

 . یرو از دست داد یزیبهت نشون بدم که چه چ خوامیحاال م-. نمیبب یبه خوب

 

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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