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

 نیبه بهتر لیممکن بود تبد میاتاق داشت یکه تو یاون لحظات میدونیهردوتامون م

دوباره باهات  نکارویکه ا یخواستیبشه و بعدش تو هرروز ازم م مونیسکس کل زندگ

 . یو فرصتو از دست داد یتتکرار کنم، اما خودت نخواس

حرفاشو انکار کنم.حق با اون بود منم دلم  تونستمیخشکم زده بود و نم سرجام

بودم که بخوام  نیرو درون خودم حس کنم اما مغرور تر از ا مویماس خواستیم

 ریبرده منو به زنج کیمثل  مویبود که ماس دیطول کش قهیاعتراف کنم.فقط چند دق

باهام بکنه، اما با  خواستیم لشد یبودم تا هرکار ارشیبکشه و من کامال تحت اخت

من خودم به سمتش  خوادینکرد. اون م یکار خواد،یمنو م دونستمیم نکهیوجود ا

من با تمام وجودم خودشو بخوام، نه  خوادیم رم،یبرم،خودش و احساساتش رو بپذ

کاراش داره  نیو ا رکهیحقه باز و ز یلیخاون  ایواژنم باشه.خدا یفقط آلتش رو که تو

 یرفت و با رفتنش عطش شهوت تو رونیب تیاز سوئ موی.ماسکنهیم وونهیمنو د

دراز  تیسوئ نیا یاز مبل ها یکی یدوباره رو خواستیشد. دلم نم شتریوجودم ب

بزنم. دستامو مشت کردم و به سمت حمام رفتم تا  ییبکشم و دست به خود ارضا

 از  یدوش آب سرد بهم کمک کنه و عقلم برگرده سرجاش. وقت دیشا

 زیم یرو از رو نیشامپا یاتاق بود و داشت بطر یتو کوینیخارج شدم دوم حمام

 یزیمورد عالقه ت هنور پره و هنوز چ نیشامپا یتعجب کردم که بطر-. داشتیبرم

 ن،یشامپا نیگفته ا یک-برام پر کرد.  نیرو از شامپا یگفت و جام نوی. ایازش نخورد

 شهیدوست دارم و هم یکه من چ یدیسازم نپر چوقتیشراب مورد عالقه منه؟ تو ه
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بهش گفتم و همراه  نوی. ایاریرو برام م دارتیرنگ پر کربوه   یصورت یدنینوش نیهم

-: دمیو بعد پرس دمیازش نوش یو جرعه ا دمیکش رونیبا خنده جام رو از دستش ب

نوسترو، به نظرم اونجا کالب مورد عالقه - ه؟یاونجا چ میریم میکه دار یکالب اسم

اونجا نظارت داشتو معموال  ونیو دکوراس یبازساز یئه، خودش شخصا رو مویسما

 و تاجراست و اونا همراه با....  استمداریپاتوق س

با  ،یهمراه با ک-بشه.  کیتحر میحرفشو قطع کرد که باعث شد حس کنجکاو هوی و

که گفتم، برگشتم زل زدم به  نویا کا؟یمثل ورون ییاونجا؟ کسا انیجنده هاشون م

نظر گرفته بود  ریصورتم رو ز یبا حالت موشکافانه ا ه،یواکنشش چ نمیتا بب کوینیدوم

دارم بلوف  ایاون کالب مطلعم  اناتیداشت از چهره م بخونه که چقدر از جر یو سع

و قصد  داشتمیبرنم کوینیپروندم. چشمامو از دوم یزیچ هی یهوا یرو یالکو  زنمیم

لبم بردم و جرعه  کیکه جوابم رو نداده تکون بخورم، جامم رو نزد ینداشتم تا زمان

که نه، با  کایمثل ورون قایخب دق-گلوم کرد و اون بالخره جواب داد:  یرو راه یا گهید

 یتر یخصوص یبه جا ازیظاهر بشن و ن یعموم یمکان ها یتو توننیکه نم ییکسا

 . ذارنیکالب قرار م یمالقات با اونها دارن تو یبرا

اونو براش  یدهنش گذاشت و حساب یرو تو مویمن آلت ماس یجلو نکهیبعد از ا-

کنه و  یرو راض مویماس دیبا یکامال مشخص بود که خوب بلده چجور د،یسیخورد و ل

 یبراش کرده! وقت نکارویا یادیاون کالب قبال دفعات ز یظاهرا تو ست،یدفعه اولش ن

زد، دستپاچه شده بودم و دلم  مگفتم و خشک یچ دمیحرفم تموم شد تازه فهم
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 کوینیرومو از دوم عیدهن باز کنه و منو ببلعه، سر نیاالن زم نیهم خواستین

به طرف  دادمیاحمقانه م فحش م یکه به خودم بخاطر حرفا یبرگردوندم و در حال

 یکنم. در حمامو کامل نبستم و کرم پودر رو برداشتم و رو شیحمام رفتم تا مثال آرا

 کهیبه در ت یور کیچهار چوب در حمام ظاهر شد و  یتو کوینی. دومدمیصورتم مال

 شتریتا من ب دهینشن یزیوانمود کنه که چ خواستینداشت و نم ایشرم و ح یداد. ذره ا

 یبرا یاز خجالت آب نشم. انگار خوششم اومده بود و موضوع سرگردم کننده ا نیاز ا

 اومده بود.  رشیکردن من گ تیاذ

حال بدن رو  مویبه ماس خوانیکه م ییکه کسا ستیمن ن فهیوظ نیخب، ا یدونیم-

 نیبه نظرم بهتره از ا ،یگفتیم نویخب از اول هم-انتخاب کنم و براش دختر جور کنم. 

ا ور منو -از خنده منفجر شد.  کوینی. دومیمورد نظارت داشته باش نیا یبه بعد رو

 سوالش بدنم دنیشده؟ با شن تیحسود لتو َ یول پرسم،یسوالو م نیببخش که ا

 

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
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 برای رمان درصدی 15کد تخفیف آیا میدانستید با خرید این رمان یک 

 دریافت خواهید کرد !!  دلبر حاجر  
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