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

 به ارگاسم برسم.  یزود نیبه ا خوامینم-

 دم گوشم زمزمه کرد:  مویگفتم و ماس نویا زدمیکه نفس نفس م یحال در 

 . دونمیم- 

 بعد شروع کرد به تندتر و محکم تر کردن ضرباتش.  و 

 منو بزن. - 

چشماش برداشته بود و  یزمزمه وار گفت. حاال که چشم بند رو از رو مویماس 

 سرخش رو  یچشما تونستمیم

نشون  یواکنش دید یرو نداشتم، وقت یکار نیو جرات همچ دمیترسیازش م نمیبب

 : دیسرم داد کش دمینم

 ! یگفتم منو بزن لعنت- 

دستم به  نکهیزدم. به محض ا یلیچطور دستم باال بردم و بهش س دمیمن نفهم و 

 تونستمی. نمدیچیبدنم پ یتو یدیو شد یبرخورد کردم موج ارگاسم قو مویصورت ماس

چوب خشک  کهیت هی نیباسنم رو تکون بدم، تمام عضالتم منقبض شده بودن و ع

شد و به  یمن خال یاونم تو رهبه ضرباتش داد و بالخ یشتریشتاب ب مویبودم. ماس

 نیو ب مویآغوش ماس یتوان نگه داشتنم رو نداشت و تو گهی. بدنم ددیآرامش رس

ازش  کرد،یبازوهاش خودمو رها کردم. اون با سر انگشت هاش کمرم رو نوازش م

 : دمیپرس
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  ؟یدستاتو باز کرد یک- 

  تمسخر جواب داد: با

 یکار حرفه ا نیا یتو یلی. خشونیو بست یگره رو زد نیکه آخر یهمون موقع- 

 گره زدن و باز کردنشون تخصص دارم.  یلورا، برعکس تو من تو یستین

  ؟یخب پس چرا از همون اول دستاتو تکون نداد- 

زدم که  یحرف ایدر درونم و رفتارم و  یزیتورو آزار داده لورا، چ یزیچ هی دونستمیم- 

البته  ،یکن هیبهت اجازه دادم تا خشمت رو تخل نیهم یبرا یبخاطرش دلخور شد

 . یزنینم یجد بیبهم آس یکه چون دلتنگم شده بود دونستمیم

 ریتخت بلند کرد و به سمت حمام برد. باهم ز یگفت و منو همراه خودش از رو نارویا 

 آب رو باز کرد.  ریش مویو ماس میستادیدوش ا

 . میبخواب میزودتر بر دیبا- 

 کرد.  ریبدنم سراز یگفت و شامپو رو رو نویا 

. میخوب استراحت کن دیبا م،یرو دار شیرو پ یفردا روز بزرگ و خسته کننده ا- 

تمام شب بکنمت اما  خواستیدلم م یاعتراف کنم که بدجور دیبا یراستشو بخوا

 یتوش فرو نشده و برا یوقته آلت یلیو خوشمزه ت مشخص بود که خ نیریواژن ش

 میذاریشو م هیو بق میبد یتاستراح هیبهتره بهش  م،یدیکار کش یادیامروز ازش ز

 .  گهید یروزا یبرا
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 . شستیو اونجارو م دیکشیپاهام دست م نیب یبه آروم گفتیم نارویکه ا یحال در

 یچند دور پشت سرهم سکس داشت یحت ،یکنیسکس م یخشن و وحش یلیتو خ- 

 نبود!  یبرات کاف

 دوخت به نگاهم.  میو چشماش رو صاف و مستق ستادنیاز حرکت ا دستاش 

 و خب البته دروغ چرا؟! منم عاشق سکس خشنم. - 

 هاش رو با دست گرفتم و فشار دادم.   ضهیگفتم و ب نویا 

 

 

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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