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آلتم  یخوایم ،یبخوا یا گهید زیچ نکهیمگر ا کنم،یو رهات م کنمیدست و پات رو باز م

 هم باهات بکنم.  یا گهید یکارا تونمیم ؟اونوقتیرو درونت حس کن

 یانگار تو د،یضربان قلبم به اوج خودش رس دمیشن مویحرفارو از دهن ماس نیا یوقت

زده بودم که قلبم داشت از  غیبودم و ج دهیپر نییبودم و انقدر باال پا انسهیکنسرت ب

مخالفت کنم و نذارم بهم دست بزنه اما انقدر حالم بد  خواستمی.مشدیجاش کنده م

رو که روم  ینارک یپتو مویبگم.ماس یزینتونستم چ کهبه ارضا شدن داشتم  ازیبود و ن

اومد  رونیاز تنم ب مهیانداخته بود برداشت و حوله تن پوش حمام رو رو که نصفه و ن

 لیهتلو به دو دل نیا-گفت:  بشه و انیبود رو باز تر کرد تا بدن برهنه م کامال نما

مجهز و کامل  تیسوئ نیهمه ش مال خودمه و دوم بخاطر ا نکهیدوست دارم، اول ا

ست. صداش آروم و  ایبرام حاضر و مه نجایکه دوست داشته باشم ا یا لهیکه هر وس

و  یفرار کن یتونیخودم کردم که َل نم ریورا آنچنان تورو اس ینیبیم-بود. ،  یسکس

 زبونت هم توان مخالفت کردن با من رو نداره.  گهید یحت

االن من -رو به جا گذاشت.  یسیو رد خ دیرون پام کش یقسمت داخل یرو رو زبونش

 یخوای.میمن اریدارم و کامال در اخت یدسترس تیبه تمام نقاط بدن دوست داشتن

چند درجه  کیلسکوپت لهیاز هم فاصله داد.م شتریشروع کنم؟ زانومو گرفت و پاهامو ب

لطفا! تنها - Vحرف  . در اومدن قفل شد  لپاهام به شک یوقت تیباز تر شد و در نها

 نیکلمه بود. جواب دادن به همچ کی نیزور زدن تونستم بگم هم یکه بعد از کل یزیچ

از گلوم خارج شد.  یلحظه واقعا برام سخت بود و فقط ناله ا نیا یتو یسوال ساده ا
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داشت  گاهشصورتم قرار داد و با ن یرو به رو قایباالتر اومد، صورتش رو دق مویماس

 گهید قهیتا چند دق-. گفت:  دیگونه هام و گوشه لبم رو بوس م،ینی.بکردیمنو نابود م

 هم بشنون.  یلیسیس رهیجز یو ناله ت رو تو غیج یکه صدا کنمتیم یجور

گفتم و بعد چشمامو بستم،  نویوجودم مونده بود ا یکه تو یتوان نیلطفا نه! با آخر-

سکوت  مویگونه م افتاد.ماس یترس از پشت پلک سر خورد و رو یاز رو یقطره اشک

چشمامو باز کنم  نکهیو جرات ا ترسوندیم شتریمنو ب نیو هم گفتینم یچیکرده بود و ه

 یره صداو بعد حس کردم که دست راستم آزاد شد.دوبا دمیشن "تق" ینداشتم.صدا

ها خالص شده بودن و  ریو حاال دوتا دستام از بند زنج دیچیفضا پ یتو یا گهیتق د

هم اومد و من حاال کامال  گهیتق د یتخت افتاده بودن. دو تا صدا یبالشت ها یرو

تا  دیبابرو لباساتو بپوش،  -جا بسته نبود.  چیدست و پام به ه گهیآزاد بودم و د

گفت و همونطور برهنه از  نویا مویمن. ماس یاز کالب ها یکیبه  میبر گهید کساعتی

که  ییذهنم اتفاقا یکردم تو یو سع دمیاتاق خارج شد.چند لحظه همونجا دراز کش

کرد. از جام  انیوجودم طغ یاز خشم تو یموج هویافتاده بود رو هضم کنم و بعد 

 یبود. کت شلوار رسم دهیرفتم. اون لباساشو پوش مویعجله دنبال ماس باو  دمیپر

اون  یبد حیلطفا برام توض شهیم-دستش گرفته بود.  یهم تو نیتنش بود جام شامپا

 تیچشمم رو که از عصبان یو مردمک ها دمیسرش داد کش ؟یبود که کرد یچه غلط

سوالو  نیا زم؟یبدم عز حیوضبرات ت شویچ قایدق-دوختم.  مویبه چهره ماس دنیلرزیم

داد و  هیروش بود، تک نیشامپا یپشت سرش، که بطر زیتنه ش رو به م یو کم دیپرس

هرزه ست. من با چند تا شرکت که  هیمنظورت اون دختره ست؟ اون فقط -گفت: 
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 یو منم چاره ا یبکن یبهم کمک یخواستیکارشون جور کردن دختره در ارتباطم. تو نم

. پس یلذت برد شتریو تماشا کردن ما هم ببسته شدن به تخت  ازنداشتم. ظاهرا 

کرد  کایورونکه  ی.من از کارستمیبهت بدهکار ن یحیو توض مونهیگفتن نم یبرا یحرف

بودم از حالت چهره توام مشخص بود که دوستش  یخوشم اومد و ازش راض یلیخ

 گهید زیخب، چ-باالتر فرستاد و ادامه داد:  یسمت چپش رو کم ی. گوشه ابرویداشت

ش بهم گره  نهیقفسه س یدستاشو رو یبا ژست خاص ؟یبشنو یهست که بخوا یا

سخته  یلیباهات نکنم، خ یمن از اول بهت قول دادم که بدون اجازه خودت کار-زد.   

بهت تجاوز کنم پس  خوادیچون دلم نم ست،ین یاما چاره ا رمیخودمو بگ یکه جلو

 -هال.  یگفت و شروع کرد به قدم زدن تو نویا موی. ماسکنمیخودمو کنترل م

 

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 
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 دریافت خواهید کرد !!  دلبر حاجر  
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