
                                                                                                             

1 | P a g e 
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از  یزیر یعقب خم کردم و ناله هاباسنم شدت گرفته بودن. سرمو به  یانگشتش رو

رو برام لذت بخش تر  زیهمه چ میکه داخلش قرار داشت یدهنم خارج شد. آب گرم

 همراه بودن.  اقیآرامش با اشت نیدر ع مویکرده بود. حرکات ماس

 نترس.  یچیاز ه-

که  یبلند غیدم گوشم زمزمه کرد و انگشتش رو وارد باسنم کرد. ج نویا مویماس

همزمان از سر درد و لذت بود از گلوم خارج شد. ضرباتش رو درونم محکمتر کرد و 

 یآب جکوز یرو یقیعم یباعث شکل گرفتن موج ها شدیم نییباسنش که باال و پا

دست آزادش رو  موی. ماسشدیتمام بدنم پخش م یاز لذت داشت تو یشده بود. موج

کارش برام مثل فشار دادن دکمه  نیشد. ا سمیتوریکل دنیآب برد و مشغول مال ریز

انگشتش سوراخ باسنم  کیواژنم بود،  یآلتش تو کرد،یم م وونهیقرمز بود. داشت د

من  یول دنیمالیرو م سمیتوریش داشتن کل گهید یگرفته بود و انگشتا یرو به باز

 . خواستمیم شتریبازم ب

 . باسنم یهم بکن تو گهیانگشت د هی. مویماس گهید یکی- 

به  یزود نیناله هام زمزمه کردم و تمام توانم رو به کار گرفته بودم تا به ا نیب

 یشتریرو به اوج رسوند. زبونش رو با شدت ب مویحرفم ماس نیارگاسم نرسم. انگار ا

لب هام  یتا ته حلقم اونو حس کنم و دندوناشو تو تونستمیکه م یوارد دهنم کرد، جور

رو که تا  یلذت نیبرام باالتر دادیکه بهم م ی. درددیبوسیمنو م انهیو وحش کردیفرو م

 حاال تجربه کرده بودم به ارمغان آورده بود. 
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دوتا انگشت منو نداره، خودتو رها  یتنگه و آمادگ یلیتو باسنت هنوز خ زم،یلورا عز- 

 . ریارگاسمت رو نگ یکن و جلو

خودم رو آزاد کردم، از شدت  یدیو با لرزش شد اوردمیطاقت ن گهیحرفش د نیا با 

 بعد از من ارضا شد.  هیچند ثان قایهم دق مویشده بودن. ماس یلذت اشکام جار

در برابر حرارت تن ما دوتا  یاز عرق بودم. آب گرم جکوز سیهامون داغ بود و خ بدن

م کامل بشه و به صبر کرد تا ارگاسم یکم مویبود. ماس خیاستخر آب  هیشب شتریب

 هیکه پر از بالشت بود و شب یهمون مبل یآرامش برسم. بعد هم منو بغل کرد و رو

کرده بودم منو به خلسه فرو برده بود و  حسکه  یتخت درست شده بود قرار داد. لذت

بار دوم آلتش رو واردم کرد.  یبرا مویبودم. بدنم هنوز مرطوب بود، ماس اریهوش مهین

بودن و  دی. حرکات باسنش شددیکشیموهام فرو کرده بود و نفس م یصورتش رو تو

 ودمخ یبار دوم ارضا بشم. کم یبرا کهی. حس کردم که نزدزدیمحکم درونم ضربه م

. با دمیخراشیو پوستش رو م کردمیفرو م مویکمر ماس یو ناخنام رو تو دمیرو باال کش

نفس هاش که  یصداو به  زدمیبازو هاش رو چنگ م دم،یبوسیولع لب هاشو م

دوتا دستاشو در کمرم حلقه  موی. ماسدادمیگوش م شدیتر م نیهرلحظه بلندتر و سنگ

آغوشش حل  یمنو تو خواستیکه انگار م دادیمنو به خودش فشار م یکرده بود و جور

با دستش  هوی. کردیبودم که باهام م یعاشق کار یول اوردیبند م نفسموکنه، داشت 

 چشماش نگاه کنه و گفت:  یتا بتونه تو دیصورتمو عقب کش یگردنمو گرفت و کم

 عاشقتم ا . ور َل- 
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 یلیارضا شده. با شدت و خ مویکه ماس دمیدرونم رها شد و فهم یبعد هم موج گرم و 

هم نگاهش رو از چشمام دور  هیثان کی یمدت حت نیارضا شده بود. در طول ا یطوالن

بار دوم  یو برا اوردمیطاقت ن گهیو پر شهوت بود که منم د قیگاهش انقدر عمنکرد. ن

من افتاد. نفس هاش  یهم رو مویو ماس دمی. به پشت دراز کشدمیبه ارگاسم رس

وجود داره رو  نجایکه ا یژنیتمام اکس خوادیم کردمیو بلند بودن که فکر م قیانقدر عم

  ------------------------هاش بکنه.  هیوارد ر

 . ینیسنگ یلیخ-

 خودم به عقب هل بدم.  یرو از رو مویکردم ماس یگفتم و سع نویکنان ا غرغر 

 . یکنیخفه م م یدار ینیمثل ستون سنگ- 

 و من بالخره رها شدم.  دیو خودشو کنار کش دیخند مویماس 

 نداره!  یکلیه نیهمچ یهرکس زم،یعز رمیگیدر نظر م فیتعر کیبه عنوان  نویا- 

 خودمو بشورم.  دیبا- 

 یو دوباره منو رو دیدستمو کش مویماس یکردم از جام بلند شم ول یگفتم و سع نویا

 انداخت و گفت:  یبهتر بگم همون مبل راحت ایتخت 

 . ستمیموافق ن نکاریاصال با ا- 
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جعبه دستمال مرطوب رو برداشت، چند برگ  زیبعد هم دستشو دراز کرد و از کنار م و 

باز طعم واژنم رو  نیاول یکه برا ما،یهواپ یو مثل دفعه قبل، تو دیکش رونیدستمال ب

 تا خود دیبرهنه مون کش یبدن ها یکرد و بعد هم پتو رو رو زیبود، منو تم دهیچش

 

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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