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. بدنم به لرزش افتاد. دیکش رونیحرفو زد و انگشتاشو ب نی. ایآماده باش گهیحاال د

به  مویهمزمان بدنم رو فرا گرفته بودن. ماس شهوتترس و  نان،یعدم اطم اق،یاشت

که عضو  یمتر یهر سانت تونستمیشروع کرد به وارد کردن آلتش داخل واژنم. م یآروم

کل عضوش  هویرو حس کنم. بازوهاشو دور بدنم حلقه کرد و  رهیکلفتش داخلم جلو م

تا به  ستادیااز حرکت  ی. چند لحظه ادیچیبدنم پ یتو یرو درونم فرو کرد. درد بد

آره، -و دوباره واردم کرد.  دیکش رونیآلتش رو ب یعادت کنم، بعدش به آروم زشیسا

 جانیحرکاتش تند تر شد دردم با لذت و ه یرو گفتم. وقت نین اتندترش کن. ناله کنا

 شد. حرکات باسنش هر لحظه  بیترک

شده بود. حرکت  قتریو متعاقب اون نفس هاشم تندتر و عم گرفتیشدت م شتریب

از لذت  یواژنم باعث شده بود موج یها وارهیشدنش به د دهیعضوش درونم و کش

از  یو من نفس دیسراسر وجودم پخش بشه. ناگهان حرکاتش متوقف شد و عقب کش

انداخت و منو باالتر  دبو دهیشکمم که به تخت چسب ری. دستشو زدمیکش یسر آسودگ

قرار گرفته بودم.  مویتخت، پشت به ماس یکه حاال چهار دست و پا رو ی. جوردیکش

باسن خوشگلت رو -ز هم  فاصله داد و گفت:  پامو ا یرون ها یبا دستاش کم مویماس

بودم، قطعا انتظار نداشتم  دهیباسنم زد. ترس یرو یبهم نشون بده. و همزمان ضربه ا

دن... -ُآماده نبودم.  نکاریا یرابطه مون بخواد وارد مقعدم بشه و اصال برا نیاول یبرا

 انداختم.  ینگاه مویو سرمو به عقب برگردم و به ماس دمینال یبا درموندگ
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. بعدا زمیآروم باش عز-موهامو گرفت و سرمو به بالشت ها فشار داد و گفت:  مویماس

بهش ندارم. و بعد دوباره آلتش رو  یاما امروز کار رسهینوبت سوراخ باسنت هم م

آهههه، آره -شروع به حرکت کرد.  یوارد واژنم کرد و با حرکات موزون و پر شتاب

و خودمو سفت گرفته بود تا عضوش رو تنگ تر درونم  کردمی. ناله مخودشه مو،یماس

که توش قرار گرفته  یشنیمن داشت بودم. پوز یکه رو یحس کنم. عاشق کنترل

از دستامو باال آوردم و  یکی. کردیزده م جانیو هم منو ه ترسوندیهم منو م میبود

داشته  یا تسلط بهتراز هم فاصله دادم ت شتریرو لمس کردم. پاهامو ب سمیتوریکل

دستور داد و بعد  مویدهنتو باز کن. ماس-کنم.  یو راحتتر بتونم با خودم باز شمبا

 و  سیخ یمطمئن شد که به اندازه کاف یدهنم فرو کرد. وقت یانگشتاشو تو

 

  

و شروع کرد به مالش دادن قسمت حساس بدنم.  دیکش رونیشدن اونارو ب مرطوب

بهم  یشتریکجاهارو لمس کنه تا لذت ب دونستیم قایو دق دادیانجام م نکارویا یعال

فحش  یو به زبون لهستان زدمیتخت چنگ م یرو یم کنه. به بالشت ها وونهیبده و د

 یتا ارضا شدنم باق یزیو چ دنیلرز هب کنهیبدنم داره شروع م کردمی. حس مدادمیم

 هنوز نه لورا -نمونده. 

. نمیموقع ارضا شدن صورتت رو بب خوامیبه سمت خودش چرخوند و گفت: م منو 

بغلش  یکه تو یتی. در همون وضعدیدستاشو دورم حلقه کرد و منو به آغوش کش
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نشسته بودم دوباره عضوش رو درون واژنم سر داد و شروع کرد با سرعت و شدت به 

ون بدنم شروع به حرکت کرد. رو ادامه داد که موج ارگاسم در نکاریضربه زدن. انقدر ا

 : دمیسرمو به عقب خم کردم و نال

تحمل کنم و  تونمینم گهی. سرعتش رو دو برابر کرد و من حس کردم دمویتندتر ماس-

. دمیبه ارگاسم رس یدیو با لرزش شد دمیکش غیخودمو رها کنم. ج خواستمیم

و  زدیبود. پشت سرهم ضربه م حرکاتش رو کندتر کرده بود اما متوقفش نکرده مویماس

همه لذت رو نداشت. دوباره  نیا لبدنم تحم کشه،یگوشام داره سوت م کردمیحس م

تحمل وزنم رو نداشت، بدن  گهیبار دوم ارضا شدم. بدنم د یو برا دمیکش یغیج

 یلیخ یلیضربه هاش رو خ مویتخت انداختم و ماس یمالفه ها یاز عرقم رو رو سیخ

 ی. رونمیپاهاش بش یتا رو دیآرومتر کرده بود. دستامو گرفت و منو دوباره باال کش

هام. اونم  نهیشدن س نییو اون چشم دوخته بود به باال و پا کردمیم تتنش حرک

شکمم  یآبتو رو-حس کنم.  تونستمیم شد،یم کیداشت به لحظه ارضا شدنش نزد

زد و  یلبخند مویگفتم. ماس نویا یجون یخسته و ب ی. با صدانمشیبب خوامیم ز،یبر

 حلقه دستاش رو دور کمرم تنگ تر کرد.  

. بعد از چند لحظه دیجواب رو داد و دوباره به حرکاتش سرعت بخش نیا موینه ماس-

که من قرص  دونستیم مویدرونم رو پر کرد. خشکم زد، ماس یحس کردم موج گرم

من  مویبار سوم بعد از ماس یو برا دیبار لرز نیمسو ی. بدنم براخورمینم یضدباردار

 دمیجنگیهمه مدت باهاش م نیکه ا ینیریهم ارضا شدم. بدنم بالخره به لذت ش
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از عرقش رو  سیو بدن داغ و خ دیکش رونیآلتش رو از واژنم ب مویبود. ماس دهیرس

کردم ذهنم  یسع --------------------------------تن من انداخت.  یرو

روز  نی. خب فکر کنم اون بدترارمیب ادیرو به  میرو جمع و جور کنم و چرخه قاعدگ

خودمو از  خواستمیمن انتخاب کرده بود. م یاسپرم هاش تو ختنیر یممکن رو برا

-اصال تکون بخورم.  تونستمیبود که نم نیبکشم اما انقدر سنگ رونیب مویماس ریز

  ؟یکرد یتو چه غلط مویماس

که من قرص  یدونیخودت م-سرش داد زدم و بعد ادامه دادم:   تیعصبان با

جا به جاش تا راحتتر  یبازوش کم یو بعد رو دیخند موی! ماسخورمینم یضدباردار

قرصا ممکنه جواب بدن و -اما بلند نشد. گفت:  رم،ینفس بکشم و نم رشیبتونم ز

 کیبدنت  یکرد. تو اعتمادبهشون  شهیباالست و نم سکشیممکنه که جواب ندادن. ر

 هیدست چپم،  ی. با انگشتاش قسمت داخلنیکار گذاشته شده. بب یدستگاه ضدباردار

پوستم قرار  ریو لوله مانند ز زیر یلیخ یش کیباالتر از مچم رو لمس کرد.  ییجا

دستمو ول کرد و من با وحشت اونو باال آوردم و بهش نگاه کردم.  مویداشت. ماس

 نیکه تورو آوردم به خونه م ا یروز اول-اونجا بود.  یزیچ هی واقعا گفت،یدروغ نم

 دمیباهم خواب یکنم و اگر روز سکیر خواستمیبدنت گذاشتم. نم یدستگاه رو تو

 یتونیم یو خب البته اگر بخوا کنهیسه سال برات کار م لهیوس نی. اادیبه بار ب ییخطا

با  موی. ماسیساله مون تموم شد از بدنت خارجش کن کیقول و قرار  نکهیابعد از 

انقدر خوشحال و خندونه و  دمیدیبود که م یبار نی. اولدادیم حیبرام توض نارویلبخند ا

 قتیحق نیا یتو یرییتغ چیه نیو البته ا شهیلباش محو نم یلحظه لبخند از رو کی
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 جادیشده بودم، ا یدستش عصبان ازماجرا به شدت  نیا دنیکه من بعد از فهم

انداختم و ازش خواهش  یبهش نگاه یبا درموندگ ؟یاز روم پاش شهیم-. کردینم

. رممکنهیازت دور شدن برام غ یا هیبکنم، ثان نکارویا تونمیمتاسفانه فعال نم-کردم. 

 دم،یبار چهره ت رو د نیاول یبرا یوقت-رو گاز گرفت.  نمییگفت و لب پا نارویا

بازم  دمیترسیبشم چون م کتینزد خواستمیاصال نم ،یقبول کنم که خودت خواستمینم

  ایرو یو تو یتوهم من باش یجزئ

 

و کم کم شروع  ارمیخودم ب شیگرفتم که تورو پ میباشم. اما بعد تصم دهید تورو

نرم و  یبوسه ها گفتیم نارویکه ا یلورا. در حال یمن هیشب یلیخکردم به شناختنت. تو 

بود بهش نگاه کردم و حس  دهی. همونطور که روم دراز کشکاشتیلبم م یرو یزیر

بودم که انقدر صادقانه  یی. عاشق وقتاکنهیداره فروکش م تمیکردم کم کم عصبان

صبر  نیدرک کنم که چقدر منتظر من بوده و ازش بخاطر ا تونستمی. مزدیباهام حرف م

آلتش رو  یباسنش رو حرکت داد و من دوباره سفت مویو حوصله ش ممنون بودم. ماس

که آورده  یشب اول-و در همون حال ادامه داد:  دیدرونم حس کردم. صورتم رو بوس

عطرت تنت و . کردمیسرت نشسته بودم و فقط تماشات م یبودمت خونه تا صبح باال

که  یتخت یو رو یواقعا وجود داشت ،ی. تو زنده بودکردمیوجودت رو حس م یگرما

  ی. کل روز همونطوریبود دهیمتر با من فاصله داشت خواب کیکمتر از 
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. لحن یاونجا نباش گهیاگه برم و برگردم د دمیترسینرفتم. م رونیو از اتاقت ب موندم

کردن من براش  ریبهم بفهمونه که اس خواستیو عذرخواهانه بود، م نیصداش غمگ

کرده بود و  دمیافتخار نبوده و از کارش شرمنده ست. اما اون منو ترسونده بود، تهد

نکرده بود همون روز اول از  دیم رو تهد انوادهبودم. اگر جون خ نیمن ازش دل چرک

ه تمام کاراش بخاطر ترس از دست ک کنهیو حاال داره اعتراف م کردم،یدستش فرار م

دادن من بوده، مسخره ست. حرکات باسنش تندتر شدن و بازوهاش رو محکم تر 

 گهی. دشهیکه بدنش داره دوباره داغ و مرطوب م کردمی. حس مدیچیدورم پ

برخالف  زیاومد که در اصل همه چ ادمیکلمه از حرفاشو بشنوم چون  کی خواستمینم

رابطه بودم اما  نیمن مشتاق به ا نکهیبا ا یرفته. حت شیاون پ لیخواسته من و باب م

که با زور و  یرو برده و من از آدم یباز مویکه ماس دادیشدنم هم نشون م میتسل نیهم

 که  ییفکرا نی. اومدینم ماصال خوش ارهیرو بدست م یزیچ دیتهد

به وجودم برگرده.  تیباعث شدن که دوباره خشم و عصبان گرفتنیسرم شکل م یتو

و من از شدت  ختیریبهم م شتریاعصابم رو ب دادیکه به بدنش م یحرکات موج

من دور کرد و  یصورتش رو از گونه ها مویدر آستانه منفجر شدن بودم. ماس تیعصبان

باعث شد دست از کار  دیم د هرهنگاه و چ یکه تو یانداخت. حالت یبه چشمام نگاه

فکر نکنم -. دیسوال رو ازم پرس نیا یبا حالت پرسشگر شده؟ َل یا ور چ-بکشه. 

دست و پا  نشیبدن سنگ ریچه م شده، از روم بلند شو و گمشو اونور. ز یبدون یبخوا

شده بود.  یخی. نگاهش سرد و خوردیتا خودمو آزاد کنم اما اون اصال تکون نم زدمیم
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اما  ستین یکار عاقالنه او دعوا کردن باهاش  وفتمیدن در م ُکیکه دارم با  دونستمیم

 به هر  دیشده بود و با داریسرکش و لحباز درونم ب یلورا

 

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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