
                                                                                                             

1 | P a g e 

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

. خوشبختانه در باز شد و وارد اتاق شدم. دستمو دمیکش نییدر رو پا رهیو دستگ ومدیم

که  دمیچراغ روشن شد فهم یکنم. وقت دایبرق رو پ دیتا کل دمیکشیم وارید یرو

بسته شدن در و  یصدا هویشدم نبوده.  داریکه توش ب یاتاق نجایاومدم و ااشتباه 

 یکیو بعد هم تمام چراغ ها خاموش شد و اتاق دوباره در تار دمیقفل شدنش رو شن

مطمئنم  وداگاهمناخ ریاما ضم دمیپرخیدور خودم م یجیبودم و با گ دهیفرو رفت. ترس

که  میعاشق وقت-و قطعا در امانم.  کنهینم دیمنو تهد نجایا یخطر چیکه ه کردیم

پشت سر من  قایکه دق دمیرو شن مویماس یموهام. صدا یال به ال یکنیدستاتو فرو م

که هنوز تنم بود رو گرفت و منو به طرف خودش  یبود. بند حوله حمام ستادهیا

حوله از  ی. وقتدیکش رونیحوله تنم رو ب عیحرکت  سر   کیچرخوند. پر قدرت و با 

حس کردم. لب هام رو  شتریپوستم بود رو ب یکه هنوز رو یگرما و رطوبت شدتنم رها 

تمام بدنم  ی. دستاشو رودیبوسیمنو م قیلب هاش در آورد و با حرارت و عم ریبه تسخ

و در آخر باسنم رو گرفت و دستاش همونجا متوقف شدن.  کردیو نوازشم م دیکشیم

پاهامو دور کمرش حلقه  د،یبوسه مون بندازه منو باال کش نیب یه اوقف نکهیبدون ا

شد.  رهیتخت دراز کرد و  بهم خ یکردم و اون به سمت تخت راه افتاد. منو رو

نگاه کردن رو تموم کنه و منم طاقتم تموم شده بود. دستامو پشت  خواستینم

نشون بدم که  کارمنیبا ا خواستمی. مدمیگردنش حلقه کردم و اونو به سمت خودم کش

اگر از خط قرمز  ؟یمطمئن-باهام بکنه.  خوادیم یو اجازه داره هرکار دارمبهش اعتماد 

و چه  یچه بخوا کنمت،یو م رمیخودمو بگ یجلو تونمینم گهیمن د میها عبور کن

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk


                                                                                                             

2 | P a g e 

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

 رونیکه االن از دهنش ب یاما جمالت زدیحرفارو م نیا یجد یلیخ موی.  ماسینخوا

  قتیهرچه زودتر به حق خواستیبود که دلم م نیریش یایرو هی هیبرام شب ومدیم

پس -زدم و گفتم:  هیبه تاج تخت تک مویماس یرو به رو د،ی. خودمو باالتر کشوندهیبپ

 منو بکن! 

گفت.  یزیو غرش کنان چ ییایتالیبه هم چفت شده ش به زبون ا یپشت دندون ها از

که از عرشه  ینور کمرنگ ی. از ال به المیمتر باهم فاصله داشت یما فقط چند سانت

برآمده  یآلتش که کم کم د،یتابیاتاقک به داخل م یو از پنجره ها شدیساطع م یکشت

تا بتونم  دمیگذاشتم و اونو جلوتر کش مویاسباسن م ی. دستامو رودمیشده بود رو د

کلفت و سفت شده  یبود، حساب ی. عالرمیدستم بگ یتو یعضو مردونه ش رو به راحت

کنم با   عشوه  کشیتحر شتریب نکهیا یو برا دادمیآلتش حرکت م یبود. انگشتامو رو

زانو زدم و صاف به  ویماسم ی. جلوزدمیم سیهام رو ل لبو پر ولع  زیشهوت انگ

و منو به خودت فشار بده،  ریسرمو با دستات بگ-شدم و گفتم:  رهیخ مویماس یچشما

 مویبرات انجام بدم رو حاال بهت بدم. ماس ینذاشت مایهواپ یکه تو یمجازات خوامیم

 یخوایازم م یردا-: دیو غر دیخشونت گرفت و سرمو به عقب کش یموهامو با کم

بهش نشون  خواستمیباهات مثل هرزه ها رفتار کنم؟ دهنمو براش باز کردم و انگار م

کردم و  نیینشون دادن موافقتم سرمو باال و پا یاره کجا فرو بشه و برابدم آلتش قر

حرفا پنجه ش دور  نیا دنی. بعد از شنمویآره ُدن ماس-در همون حال زمزمه کردم: 

و  سیتمام آلت خ یآروم با حرکت نرم یلیشد و خ کتریموهام محکمتر شد. بهم نزد
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از حلقم  یوم برخورد کرد ناله اسر آلتش با ته گل یسفتش رو وارد دهنم کرد. وقت

 خارج شد. 

 ی. حتکردیعقب و جلو م یمشخص تمیکرد به حرکت کردن و باسنش رو با ر شروع

که  یدست از کار بکشه و در حال نکهیلحظه نفس بکشم. بدون ا کی دادیاجازه نم

مسخره م  یاگر دار-گفت:  کردیو داشت خفه م م دیکوبیمحکم خودشو به ته گلوم م

االن عقب بکشم.  نیتموم کنم بگو که هم یبگ یخوایبه بعد م ییجا هیو از  یکنیم

دهنم  نیگزی. دستام جادمیکش رونیدهنم ب یعقب بردم و آلتش رو از تو یسرمو کم

توام -. جواب دادم:  کردمیعضو مردونه ش عقب و جلو م یشدن و انگشتامو رو

و  دیخند زیتمسخر آم مویاالن بگو. ماس نیهم یوسط کار ولم کن یخوایاگه م نطور،یهم

ندارم و  یرو دور آلتش تند تر کردم تا بهش نشون بدم که شوخ ممن حرکت دست

دستم کردم و با سرعت  نیگزیهم ندارم. دوباره دهنم رو جا دنیاصال قصد عقب کش

 . انقدر بردمیحفره مرطوب دهنم عقب و جلو م یآلتش رو تو قیو عم

 

  

و حرکاتم رو  رهیسرمو بگ دیالزم ند مویماس گهیبود که د یو حرفه ا عیسر کاتمحر

 زدی. نفس نفس مدادمیرو بهش م خواستیکه م یزیهمون چ قایکنترل کنه، داشتم دق

 کردمی. حس مدادیدستاشو مشت کرده بود و محکم فشار م جانیو از شدت لذت و ه

 یرویو ن قیتشو هیبرام مثل  نیشه، ایدهنم داره سفت تر و بزرگتر م یکه آلتش تو
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بود، پوست  نیریش موی. ماسادیاز دستم برم ییمحرکه بود تا بهش نشون بدم چه کارا

 بردم،ی. داشتم به شدت لذت مشدیسکس و شهوت ازش بلند م یبدنش نرم بود و بو

که مدت ها منتظرش بودم و براش شهوت داشتم، ارضا  یزیخودمو با چ خواستمیم

 تونمیثابت کنه که چقدر راحت م مویبه ماس خواستیاز وجودم م یا گهید کنم. بخش

منه. دوباره  اریو بفهمه که االن کامال تحت فرمان و اخت رمیکنترلش رو به دست بگ

تا  یزیتحمل کنه و چ تونهینم یلیخ گهید مویکه ماس دونستمیحرکاتم شتاب گرفت و م

 دیره و بهم بفهمونه که حرکاتمو بایکرد جلومو بگ ینمونده. سع یارضا شدنش باق

 آرومتر کنم دستور داد: 

گرفتم وبه کار خودم ادامه دادم. بعد از  دهیتر. اما من کامال دستورش رو ناد واشی-

عضوش رو از  مویماس بردمیچند لحظه که کنترل دست من بود و داشتم ازش لذت م

نگاه کردم و  مویبه ماس یاه پرشهوتو منو به عقب هل داد. با نگ دیکش رونیدهنم ب

 یشونه هامو گرفت، منو از رو موی. ماسدمیسیلب هام مونده بود رو ل یکه رو یرطوبت

که شکم و  یتخت انداخت و بعدش منو به پشت چرخوند، جور یبلند کرد و رو نیزم

-و خودش رو از پشت چسبوند بهم.  کردنیتخت برخورد م یصورتم با مالفه ها

 شوو دوتا از انگشتا دیسوالو ازم پرس نی؟ ورا َل ا یرو بهم ثابت کن یزیچ یخواستیم

 ! زمیآروم باش عز -زد تا با بزاق دهنش اونارو مرطوب و لغزنده کنه.  سیل

 یگفت و دوتا انگشتشو وارد واژنم کرد و شروع کرد به حرکت دادنشون. ناله بلند نویا

 فکر کنم-بودن.  یپر کردن واژن تنگ من کاف یبرااز دهنم خارج شد. دوتا انگشتش 
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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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