
                                                                                                             

1 | P a g e 

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

روت  خوامیم-کنم.  هیرو تخل تمیاز عصبان یتا کم گرفتمیکه شده ازش انتقام م یمتیق

 کنم.  یسوار

رو  مویگفتم و باسن ماس نویا دادمیکه بهم فشارشون م ییدندونا پشت از �🔞🔞�

 یداشت بفهمه چ یصورتم بود و سع یدستام فشار دادم. اون هنوز نگاهش تو یتو

خودشو از درونم  نکهیکرد. ناگهان کمرمو گرفت و بدونه ا رییرفتارم تغ هویشد که 

. حاال جاهامون باهم عوض شده دیتخت دراز کش یو رو دیبکشه، به پشت چرخ رونیب

گفت  نویبکن. زمزمه وار ا یخوایم یرمن در خدمتم، هرکا-بودم.  مویماس یبود من رو

 یاما اگر برا یبش نیانقدر خشمگ هویباعث شد که  یچ دونمینم-و چشماشو بست. 

 رها شدن از خشم و آروم کردن خودت 

 کیندارم.  یمشکل چیمن ه یو کنترلم کن یمن تسلط داشته باش یرو یخوایم

تفنگ هم  یپاتخت یکشو یدر ضمن تو-باز کرد و ادامه داد:  مهیچشمش رو نصفه و ن

 دمیخودم رو باال کش ی. کمیاز اونم استفاده کن یتونیالزمه م یدارم اگر احساس کرد

کردم  یزده بود خنده م گرفت اما سع هک ینشستم. از حرف مویآلت ماس یو دوباره رو

. مشخص دمیآروم کش یلیخرو حفظ کنم. گونه هاشو با سر انگشتام گرفتم و  تمیجد

و فقط دندوناشو  اوردیبه روم ن یزیاما چ خورهیبود داره از دست کارام حرص م

 مویماس یهم فشار داد. حرکاتم رو تند تر کردم و حاال واقعا داشتم رو یمحکمتر رو

روش، حرکاتم  شتمیو دوباره م دمیکشیم رونیتا سر آلتش خودم رو ب کردم،یم یارسو

که مطمئن  ومدمیفرود م مویبدن ماس یبا حرص رو یجور هیتندتر شده بود.  یلیخ

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.      

. دلم خواستمیبود که م یزیهمون چ قایدق نیاما ا شهیضربه هام داره له م ریبودم ز

  یو هرکار رهیگیم رلمنو تحت کنت یبهش نشون بدم وقت خواستیم

آلتش رو از درون  قهیداره. بعد از چند دق یافتضاح  یچه حس کنهیباهام م خوادیم دلش

منو  ینیسنگ گهیحس کرد که د یبلند شدم. وقت مویماس یو از رو دمیکش رونیواژنم ب

چشماشو باز کرد و من نگاه هشدار دهنده  یبا کنجکاو کنهیخودش احساس نم یرو

تنم بود و حاال  شیکه چند ساعت پ یمامبهش انداختم. به طرف بند حوله ح یا

برداشتم. ترشحات  نیزم یافتاده بود رفتم و اونو از رو یدر اتاقک کشت کیدنز

رون هام حرکت کرده بود و اونارو  یرو یشده بود و کم یپاهام جار یاز ال مویماس

لزج رو لمس کردم. انگشتام از  عیپاهام بردم و اون ما نیکرده بود. دستمو ب سیخ

که به سمت  یشده بودن، اونا رو به طرف دهنم برم و در حال سیخ مویماس رشحاتت

 مویصحنه عضو مردونه ماس نیا دنیزدم. با د سیانگشتامو با زبونم ل گشتمیتخت برم

 . یخوشمزه ا یلیخ-منقبض شد و شروع کرد به نبض زدن.  شتریب

 مویتامو به طرف ماسزدم. انگش سیلبم بود رو ل یکه رو یعیمونده ما یگفتم و باق نویا

مزه خودم رو بچشم  نکهینه فکر نکنم، از ا- ؟یامتحان کن یخوایم-دراز کردم و گفتم: 

 رهیکه مشخص بود چندشش شده جوابمو داد. بهش خ ی. با حالتادیخوشم نم یلیخ

بدنش رو از تخت جدا کرد و دستاشو  یبه آروم موی. ماسنیبش-شدم و دستور دادم: 

که  یاز کار-کنم.  کاریباهاش چ خوامیم دونستیپشت تنش قرار داد، انگار که م

 دهیاما من کامال سوالشو ناد دیسوال رو پرس نیا تیلورا؟ با جد یمطمئن یبکن یخوایم
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 منکه خودش با  یقبل یمثل دفعه ها قایگرفتم و دستاشو پشت سرش بستم، دق

 کارم تموم شد و گره آخر رو محکم کردم از درد  یکرده بود. وقت نکارویا

تخت هلش دادم و مجبورش کردم که دراز بکشه. دستمو به طرف  ی. رودیکش یسیه

قرار  یپاتخت یو رو دمیکش رونیسمت چپ دراز کردم و تفنگ رو از کشو ب یپاتخت

بهم چشم  ینگاه هیبا  د،ینکرد و ککش هم نگز رییتغ چیه مویدارم. حالت چهره ماس

رو  یکار نیدونم جرات و جربزه همچیم "بهم بفهمونه خواستیدوخته بود که انگار م

 ایقطعا دل و جرات کشتن  یتیوضع نیهمچ یو خب حق با اون بود من تو "ینداد

بزرگ رو نداشتم. البته قصدش رو هم نداشتم و فقط  یمویزدن به ُدن ماس بیآس

که دنبالش بودم  یزیرو باز کردم اما چ یبعد یحرصش بدم. کشو یکمی خواستمیم

 داشیرو پ خواستمیکه م یزیو آره بالخره چ یبعد یسراغ کشو تماون تو نبود، رف

گفتم و  نوی. امویدن ماس ُمیکن یقراره باهم باز-. دمیکش رونیکردم. چشم بند رو ب

 چشماش قرار دادم و بعد ادامه دادم:  یچشم بند رو رو

حتما بهم بگو تا  ومدیخوشت ن یزیباشه اگر از چ ادتی میشروع کن نکهیقبل از ا-

نگفت، فقط  یزیچ نیهم یبرا کنمیکه دارم مسخره ش م دونستیبدم. م رشییتغ

 ،یدیتو منو دزد-بالشت جا به جا کرد تا راحتتر باشه.  یزد و سرش رو رو یلبخند

دستمو جلو بدم و دو طرف  وباره. دیکرد دیکرد، جون خانواده م رو تهد یزندان

. درسته که یکه داشتم رو ازم گرفت یتو هرچ-دستام فشار دادم.  نیصورتش رو ب

بدون که  نویخودم باهات رابطه داشته باشم اما ا تیتا با رضا یکن کمیتحر یتونست
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که به  یکنیرو مجبور م یکی ینشون بدم وقتبهت  خوامی. حاال ممویازت متنفرم ماس

 داره!  یرو انجام بده چه حس یکار هیزور 

 دستام فشار دادم.  نیدستمو جلو بردم و دو طرف صورتش رو ب دوباره 

 

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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