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 گهیالله گوشم رو گاز گرفت بعد به سمت د یدم گوشم زمزمه کرد و به آروم نارویا

مقابل تخت قرار داشت نشست و حاال ما فقط چند متر  قایکه دق یمبل یاتاق رفت. رو

اونجا  یکه مثل جالباس یبه دختر داشت،یچشم از من برنم موی.ماسمیباهم فاصله داشت

گفت و اون دختر هم لباساشو در اورد و حاال فقط  ییایتالیبه ا ییزایچ هیبود  ستادهیوا

فرشته عذاب من  یتر جلواون دخ دمید یبود.وقت ستاهیا مویماس یجلو ریبا لباس ز

. شهیاحساس کردم قلبم داره از جاش کنده م دیدهنش کش یزانو زد و آلتش رو تو

 باور دمیدیرو م یزیاون دختر فرو کرد. چ رهیت یموها نیدستاشو ب مویماس

که اون  دمیدیو من هم م شدیلحظه از من جدا نم مویماسم اهیس ی.چشماکردمینم

و به نفس نفس افتاده بود. مشخص بود که  شهیهرلحظه دهنش از شدت لذت بازتر م

 ییایتالیرو به ا یکلمه ا کباریهر چند لحظه  مویاون دختر خوب کارشو بلده. ماس

  یشتریچطور لذت ب ات کردیم ییو اون دختر رو راهنما گفتیم

که  کردمیو با خودم فکر م میدیدیصحنه رو جلوش چشمم م نیبهش بده.داشتم ا رو

بدنم به لرزه  شدنیپر از عطش و شهوتش باعث م یدارم؟چشما یاالن واقعا چه حس

به اون  یعنی.کردیواقعا ناراحتم م ستمیپاهاش ن نیکه االن من ب قتیحق نیاما ا وفتهیب

اون  یبه جا خواستیرو که االن دلم م فکر نیکردم ا یشده بود؟ سع میهرزه حسود

جدا  مویصورت ماس یدختر باشم رو از ذهنم دور کنم اما چشمام از رو

فشار داد که  نییگردن اون دخترو محکم گرفت و انقدر به پا موی.ماسشدنینم

و  کنهیاالن داره به ته حلقش برخورد م مویحدس بزنم عضو مردونه ماس تونستمیم

 نیتر از ا یخوشش اومده بود و حرفه ا یلیخ. اما ظاهرا اون دختر کنهیدخترو خفه م
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و تا  کردیدهنش فرو م یآلتش رو تو قتریعم خواستیم مویحرفا بود همونطور که ماس

تخت افتاده بودم. داشتم  یحرکت رو ی.دست و پام بسته بود و بفرستادیته حلقش م

صادقانه  تونستمی.االن مشدیم نییم تند تند باال و پا نهیو قفسه س اوردمینفس کم م

 گهی.دکردمیم یرو بدم، بله من به اون دختر حسود شمیپ قهیجواب سوال چند دق

به طرف  ینگاه کنم، چشمامو بستم و رو شیبه اون نما نیاز ا شتریطاقت نداشتم ب

نفس نفس زدن  نیب مویچشماتو باز کن و به من نگاه کن. ماس-برگردوندم.  یا گهید

جواب  ومدیم رونیکه به زور از گلوم ب یخشدار یمن با صداهاش بهم دستور داد و 

االن چشماتو باز کن، وگرنه  نیا ور هم-. یمجبورم کن یتونینم کنم،ینم نکارویا-دادم: 

و کارمون رو  کشمیتخت دراز م یباهاش کنارت رو امیو م دارمیدخترو َل برم نیا

 دشی. تهدیکن کاریچ یخوایکه م ریبگ می.حاال خودت تصممیدیسرت ادامه م یباال

 یکردم و چشمامو باز کردم.وقت یرویاز دستورش پ عیکه سر بودو کارساز  یانقدر جد

 اقیزد و لب هاشو با اشت یلبخند تیاز سر رضا دیخودش د ینگاهمو دوباره رو

 .از جاش بلند شد و دیمک

که جلوش زانو زده بود االن کمرش  یشده بود و دختر کتریاومد، حاال بهم نزد جلوتر

متر باهم فاصله  میو ن کیکمتر از  مویبود، االن دهن من و آلت ماس دهیبه تخت چسب

لب ها  ی. زبونم رو رودمیمالیساتن م یروتخت یو رو دادمیداشتم.باسنم رو تکون م

اگر دست و  خواستم،یرو م مویوجود ماس تمامو مرطوبشون کردم.با  دمیخشکم کش

و  رونیب کردمیاون دخترو از اتاق پرت م ذاشتم،یپام بسته نبود خجالت رو کنار م

 یدارم و چ یکه چه حس دونستیهم خوب م موی.ماسکردمیخودم کارشو تموم م
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 نهیس یعرق رو یتر و خمار تر شدن و قطره ها اهیچشماش س ی. بعد از مدتخوامیم

لحظه  کیکه نزد دونستمیبود.م یه ش جاراومد رونیشده و از حموم ب شستهتازه 

که مقابلش زانو زده بود حرکاتش رو تند تر کرد و  یارضا شدنش بود چون دختر

سفت شد، ناله  مویادامه بده. عضالت ماس نه،یآره لورا، هم-ناله کنان گفت:  مویماس

  یگلو یلب ها و تو یرنگ رو دیسف عیاز ته گلوم خارج شد و ما یقیعم

هر لحظه منم  کردمیزده و پر از شهوت بودم که حس م جانیشد.انقدر ه یخال دختر

همچنان به من  مویکرده بود. ماس دایپ انیبدنم جر یتو یممکنه ارضا بشم.موج گرم

از  یشده بودن.نفس خیصورتم م یپلک زدن چشماش تو یا هیبود و بدون ثان رهیخ

 کی مویبالخره تموم شده باشه.ماس اشنم نیبودم که ا دواریو ام دمیکش یسر آسودگ

گفت و دختر که کارش تموم شده بود از جاش بلند شد، لباسشو  ییایتالیجمله به ا

برخود قطره  یزد.صدا بشیهم پشت در حمام غ مویو از اتاق خارج شد.ماس دیپوش

من  یدوباره جلو مویبعد ماس قهی.چند دقدمیشنیو کف حمام رو م وارهیآب با د یها

دوباره  مویبعد ماس قهی. چند دقکردیبود و داشت با حوله موهاشو خشک م دهستایا

 زم،یآروم باش عز-.  کردیبود و داشت با حوله موهاشو خشک م ستادهیمن ا یجلو
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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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