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 تیتا با رضا یکن کمیتحر ی. درسته که تونستیکه داشتم رو ازم گرفت یتو هرچ-

بهت نشون بدم  خوامی. حاال ممویبدون که ازت متنفرم ماس نویخودم باهات باشم اما ا

 داره.  یرو انجام بده چه حس یکار هیکه به زور  یکنیرو مجبور م یکی یوقت

. سرشو به دمیاز دور صورتش برداشتم و با دست آزادم آلتش رو چند بار مال دستامو 

 طرف کج کرد و آب دهنشو قورت داد.  کی

 دوباره - 

دستمو به  کی. از واکنشش تعجب کردم. دوباره دیدندون هاش غر نیاز ب مویماس 

 دستم فشار دادم و با حرص گفتم:  نیطرف صورتش بردم و صورتشو ب

 بکنم!  خوادیدلم م کاریکه چ کنمیم نییمن تع-

 دمیخودمو باالتر کش یفوت کرد. کم رونینفسش رو به ب تیاز شدت عصبان مویماس 

 قرار گرفت.  مویدهن ماس یجلو قایدق سمیکه واژن خ ییتا جا

 بخورش. - 

از  مویماس دونستمی. مدمیلباش مال یواژنم رو رو یدستور دادم و لبه ها بهش 

مونده بودن خوشحال  یواژنم باق یخودش که هنوز رو یمزه اسپرم ها دنیچش

 یبود که االن رو نیبخاطر هم قایبکنه و دق نکارویا خوادیو اصال دلش نم شهینم

تر آوردم و  نییبکنه. خودم رو پا نکارویمجبورش کنم که ا خوامیصورتش نشستم و م

 لب هاش  یرو شتریواژنم رو ب یلبه ها
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مجبور شده بود که طعم  لشینداشت و برخالف م یحاال چاره ا مویدادم. ماس فشار

آورد و  رونیواژنم بچشه. بعد از چند لحظه حس کردم که زبونشو ب یخودش رو رو

. سدیلیرو م سمیتوریکل یواژنم تا باال نییوارد واژنم کرد. چونه ش رو باال آورد و از پا

خوب انجام  یلیکارشو خ یدادم. لعنت هیتخت تک اجرو به ت میشونیکردم و پ یناله ا

 یسته بود منو به ارگاسم برسونه. روروز تون کی یبار تو نیچندم یو برا دادیم

بود  دهیخواب رمیکه ز مویبلند شدم و به ماس یبدنم تا شده بودن کم ریزانوهام که ز

و با  سدیلیم روبود  ختهیلب هاش ر یقطره آبم که رو نیانداختم. داشت تا آخر ینگاه

که حاصل ارگاسم بود فرا گرفته  ی. بدنم رو لرزش کمبردیدهنش م یزبون اونارو تو

 یلذت برده. باسنم رو رو یحساب هشیبخش تنب نیمشخص بود که از ا مویبود و ماس

شکمش برسم  ریهاش و شکمش گذشتم تا به ز نهیس یبدنش جا به جا کردم و از رو

گذاشتم. آلتش سفت و  یتنش باق یرو رو ترشحاتماز  یسیرد خ نیح نیو در هم

رو گرفتم و به سمت  مویآماده فرو شدن درون من بود. کمر ماس کامالقطور شده بود و 

مرحله رو  نیتنم نمونده بود که ا یتو ی. جونادیتا به حالت نشسته در ب دمشیباال کش

که  یداشتم. تاج تخت رو گرفتم و در حال ازیانجام بدم و به کمکش ن ییخودم تنها

مون هل دادم به  یینشسته بودم خودمو بهش فشار داد و دوتا مویماس یپاها یرو

 نیزد. عاشق ا هیبه تاج تخت برخورد کرد و بهش تک مویکه کمر ماس ییعقب تا جا

کنترل کامل دارم و در همون حال  مویماس یکه رو دادیم نویبودم، بهم حس ا شنیپوز

که با  یفتم و در حالرو درون واژنم فرو کردم. موهاشو گر مویآلت ماس قیعم یلیخ

 خی. آلت سدمیکشیم مویرو به شکم ماس سمیتوریکل دادمیبدنم رو تکون م یاصخ تمیر
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و  فشردمیبهش م شتریو ب شتریبود و من خودم و ب دهیشده ش تا ته واژنم رس

 مویماس یدستم به موها کیکه  یتا ته اعماق وجودم حسش کنم. در حال خواستمیم

تند تند  موی. ماسدمییگایرو م مویم دور گردنش بود، ماس گهیچنگ زده بود و دست د

  تونستمیو م دیکشینفس م

 زدم و گفتم:  یکنم که در آستانه منفجر شدنه. به صورتش ضربه ا حس

 هنوز زوده!   مو،ینه ماس- 

که دلم  گذشتیزده بودم و بهم خوش م جانیزدم، انقدر ه یلیباز دوباره بهش س و 

 لحظه تموم بشه.  نیا خواستینم

از دهنش خارج شد و دستاشو محکم دور بدنم  یقیشد، ناله عم یوحش هوی مویماس 

چشماش  یو محکمتر به خودش فشار بده. چشم بند رو از رو شتریحلقه کرد تا منو ب

. دستاشو به دیمکیبه لبام حمله ور شد و اونارو م صانهیو پاره کرد. حر دیبا خشونت کش

خودش  یو منو رو اوردیبه باسنم فشار م دستاشبا  یمنظم تمیاسنم برد و با رطرف ب

 . کردیم نییو باال و پا دادیحرکت م
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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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