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

. توام نهیبب ییلباس ها نیهمچ یکه منو تو ومدهیبپوشم و خوشش م نارویا یروز هی

بود، سرشو  ستادهیوسط اتاق ا کوینیدوم  ؟یایقراره باهامون ب ،یکرد پیخوشت یلیخ

 نییش از شدت استرس تند تند باال و پا نهیبا دوتا دستاش گرفته بود و قفسه س

 . شدیم

 تیتا اونجا همراه تونهیداره و نم یا گهیکار د هی مویماس ام،یمن قراره باهات ب-

 یتونیخب م- وفتم؟یبه دردسر م یمن بدجور نهیلباس بب نیاگه تورو با ا یدونیکنه.م

 فی. کمیبر ای. زودباش، بدیاما زورت بهم نرس یریجلومو بگ یکرد یکه سع یبهش بگ

روباه بود رو برداشتم و با لبخند از کنار  کلرنگم که سگکش ش یمشک کیکوچ یدست

پس سرم شروع به غرغر  کوینیکه دوم دمیگذشتم و به طرف در رفتم.شن کوینیدوم

بود و متاسفانه من هنوز زبونشون رو بلد نبودم تا  ییایتالیکرد اما همش به زبون ا

گذاشتم،  تله یو پامونو داخل الب میشد ادهیاز آسانسور پ ی.وقتگهیداره م یبفهمم چ

و با احترام منتظر بودن که ما از در هتل خارج  دنیتمام کارکنان هتل دست از کار کش

براشون تکون داد که راحت باشن و برگردن سرکارشون.به  یسر کوینی. دوممیبش

 می.از در هتل که خارج شدداشتمیبرم یپرغرور یو قدم ها کردمیخودم افتخار م

 هتل  یوجکه مقابل خر دمیرو د ینیموزیل

 مینشست نیماش یکالب ببره. تو یتو یشده بود و منتظر ما بود تا مارو به مهمون پارک

من -گفت:  ختیریجام م یرو تو یرنگ ییکهربا یدنیکه نوش یدر حال کوینیو دوم

رو که پر کرده بود  یجام ؟یکنیباهام م نکارویلورا، چرا ا یبدجنس یلیخ رم،یمیامروز م
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انقدر شلوغش نکن، بعدم من که با تو  کوینیدوم ،آه-و من گفتم:  دینفس سرکش کی

و  کیهم ش یلی.تازه به نظر خودم که خارمیرو در ب مویلج ماس خوامیندارم، م یکار

 ییکهربا یدنیاز اون نوش یا گهیدستشو دراز کرد تا جام د کوینیشدم. دوم یسکس

بود  اشروشن پ یشلوار طوسشده بود. پیخوشت یلیخودش پر کنه. اونم خ یرنگ برا

هاشو تا آرنج باال زده  نیکه آست یرنگ دیبه همون رنگ به همراه بلوز سف ییبا کفش ها

 دور مچ دست چپش بسته  بایز یلیخ ییساعت رولکس طال هیبود.

 ییخودنما یو چوب ینیپالت ،یو دور مچ دست راستش هم چند تا دستبند چرم ودب 

-جواب داد:  کردیم کیکه جام دوم شرابش رو به لب هاش نزد ی. در حالکردنیم

 باشه!  کیش مویاز نظر ماس یسر و وضع نیهمچ دونمیم دیبع یکه آره، ول یسکس

  

 هفتم  صلف

گنده  یها کلیبود.دوتا محافظ با ه مویماس تیاز شخص یانعکاس قاینوسترو دق کالب

اون در پهن  یجلو یفرش بنفش رنگ طوالن هیبود.  ستادهیکالب ا یدر ورود یجلو

از پله ها  یادامه داشت.وقت رفتنیم نییکه به سمت پا ییبود و امتدادش تا پله ها

 یو کم نور جلوم ظاهر شد. فضا کیتار همجلل و البت یلیخ یفضا هی میرفت نییپا

با  شونیدر ورود یبود که از هم جدا شده بودن و به جا ییاطراف کالب پر از اتاقک ها

که از  یشده بود. نور کم دهیبود، پوش رهیو ت میضخ یلیپرده مانند که خ یپارچه ا

 یلیفضا خ شدیباعث م شدیکالب ساطع م یقرار گرفته تو یها و شمع ها وارکوبید
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 یکه ماسک روبرهنه  مهیو محسور کننده باشه.دو تا زن ن زیپراحساس، شهوت انگ

 یکر کننده ا یقیموس تمیبودم و با ر ستادهیوسط کالب ا ییسکو یصورتشون بود، رو

. چندتا زن هم که شورت دادنیو تاب م چیو بدنشون رو پ دنیرقصیم شدیکه پخش م

 تنگ به همراه کفش پاشنه  یلیو خ یچرم نیو سوت

 

 

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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