
                                                                                                             

1 | P a g e 

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

که من سرم  یدونستیتو م ،یاریحرص منو در ب یخواستیلورا، تو امشب بازم م-

لباس بدن نما و  نیحال، همچ نیکنم اما با ا تیهمراه یتا مهمون تونمیشلوغه و نم

 . یمه رو جلب کنتا توجه ه یدیرو پوش یکننده ا رهیخ

 طنتیهم ش یکم دینبود، فقط کنجکاو بود و شا یاصال عصبان مویماس یصدا لحن

 صداش بود. جواب دادم:  یقاط

کنم،  تیمراسم شام همراه یتا تو یاون لباسو خودت انتخاب کرد کردمیمن فکر م- 

همراهم باشه و وسط مراسم هم منو با اون  کوینیتو دوم یکه قراره به جا دونستمینم

 . یتنها بذار

و جلوش زانو  دمیکش رونیرو از تنش ب مویحرفم تموم شد، لباس ماس نکهیاز ا بعد

واکنش مرد  نمیباز کردم و نگاهم رو باال آوردم تا بب یکمربندش رو یزدم. به آروم

که االن و در  یزیبدنش افتاده بودن و چ! دستاش آزادانه کنار ه؟یجذاب رو به روم چ

 تمام وجودم  شیکه چند هفته پ یبه مرد یشباهت چیه میدیدیلحظه م نیا

 یها کیحرکت کمربندش رو از داخل بند کیبا ترس پر کرده بود نداشت. با  رو

م صورت یرو به رو قایهل داد. حاال آلتش دق نییو شلوار رو به پا دیکش رونیشلوارش ب

 گفتم:  طنتیبا ش ست،یقرار داشت، تعجب کرده بود که شورت پاش ن

اتاق تنها  یکه منو تو یا قهینکنه اون چند دق ای ،یعجله دار یلیخ نکهیمثل ا- 

 شورتت کجاست؟  ؟یکردیم یا گهید یکارا هی یداشت رونیب یو رفت یگذاشت

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.      

موهام فرو  یزد. بعد هم دستشو تو یباال انداخت و لبخند مرموز یشونه ا مویماس 

 یگذاشتم و کم موی. دستامو پشت باسن ماسختیاونارو بهم ر گوشانهیکرد و باز

با عضو مردونه ش فاصله  متریلیکه حاال لب هام فقط چند م یدر حد دمشیجلوتر کش

 موی. ماسدمیرنگش رو بوس یصورت رس یداشت. آلتش رو با دستم گرفتم و به آروم

 یشدت گرفتن. با زبونم آلتش رو به باز موهام یکرد و حرکات دستش تو یناله ا

سفت و راست شد. بعد هم دهنمو  یکه به اندازه کاف ییتا جا دمش،یسیل یگرفتم و م

دهنم  یتو یه کردمیم یباز کردم و تمام آلتش رو تا آخر وارد دهنم کردم. باهاش باز

به  کردمیو شروع م اوردمیوقتا کامل درش م یو بعض کردمیعقب و جلوش م

عقب  هوی. دیکشینفس م نیبود و بلند و سنگ رهیبه حرکاتم خ موی. ماسدنشیبوس

 موی. پاهامو دورش حلقه کردم، ماسدیبغلم انداخت و منو باال کش ریدستشو ز د،یکش

شکل که گوشه بالکن  یا رهیدا یو در همون حال به سمت جکوز دیبوسیلب هامو م

شد، خودش  یوارد جکوز مویم. ماسیحرکت کرد شدیقرار داشت و ازش بخار بلند م

بعد به سمت  دن،یخودش نشوند. از لب هام شروع کرد به بوس ینشست و منو هم رو

 یگاه یو به آروم دیمکی. اونارو مدیهام رس نهیگردنم رفت و در آخر هم به نوک س

به  یحرکت کردن و وقت نییکمرم به سمت پا یتاش رو. انگشگرفتیازشون گاز م

  د،یسسوراخ باسنم ر

 رو سفت کردم و تا مخالفتم رو بهش نشون بدم.  عضالتم

  ؟یبهم اعتماد دار زم،یآروم باش عز- 
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 یبه لب هاش بودم که اثر بزاقش رو رهیهام جدا شده بودم و من خ نهیاز س مویماس 

 بیکه بهم آس دونستمیبهش اعتماد داشتم، م زد،یبرق م یمونده بود و کم یاونها باق

انگشتاش  دنیبه نشونه مثبت سرم رو تکون دادم و اون شروع کرد به کش زنه،ینم

 و بعد آلتش رو وارد واژنم کرد. حرکت دیکش ترمنو باال یدرز و سوراخ باسنم. کم یرو

 

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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