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

 یها نکیبند شگرم،یمگدا، آرا یبود.  وقت شیو آرا موآخر هم که نوبت درست کردن 

 یو رو دیاز جاش پر عیمو رو پشت سرم گره زد، اولگا سر یروپوش مخصوص کوتاه

 : دیمن نشست. مگدا ازم پرس یکنار یصندل

 کنم لورا؟  یموهاتو چه مدل یدوست دار- 

 بلوندش کن. -

 بزنم اولگا جوابش رو داد و بعد خودم ادامه دادم:  یبتونم حرف نکهیاز ا قبل 

 که پشتش کوتاهه و جلوش بلند تر.  ییموهامو کوتاه کن، از اون مدال- 

 یکه تو یتمام افراد بایکه تقر دیو از جاش پر دیاولگا آنچنان داد کش ؟یییییچ- 

 سالن بودن سرشون رو به طرف ما برگردوندن. 

  ست؟ین فیح یو قشنگ یبلند نیبه ا یلورا؟ موها یشد وونهید- 

روپوش رو  یها نکیاز حرفا و واکنش گ اولگا خنده ش گرفته بود. دوباره بند مگدا

لباسام قرار گرفته و قرار  یمحکم تر گرده زد تا مطمئن بشه اون پارچه مرتب رو

 : دیبشن و بعد پرس فیلباسام کث ستین

  ؟یمطمئن ،یکوتاهشون کن ستیموخوره هم ندارن الزم ن یموهات سالمن و حت- 

نشست و مثل بچه ها با  شیصندل یبه نشونه مثبت تکون دادم. اولگا دوباره رو سرمو 

و کارم  دادمیم یاساس لیتااس رییتغ هی. داشتم دیچرخیچرخدار دور خودش م یصندل

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.      

 شگریوسط رنگ کردن موهام بودم که آرا بایتقر نیهم یبرا دیکشیطول م یادیز

 شد.  مکردن صورت شیهم اومد و مشغول آرا یا گهید

 . یآماده ا گهیخب د- 

 رهیخ نهیآ یتو رمیبه تصو تیاعالم کرد و با رضا نویمگدار بعد از دو ساعت ا بالخره

کوتاهم  یموها یبود، رنگ بلوند استخون زیانگ رتیح دمیدیم نهیآ یکه تو یزیشد. چ

. جوون تر، شاداب تر و شهوت ومدیم میمشک یبه شدت به پوست برنزه و چشما

محو من  دهیباال پر یلنگه ابرو هیستاد بود با ی. اوال پشت سرم اومدمیبه نظر م زیانگ

 شده بود. 

 یحشر یدخترا هیو شب ادیبهت م یلیمدل مو خ نیخب، اشتباه کرده بودم ا یلیخ- 

 و بزن و بکوبه.  یکه وقت پارت می. حاال بجنب بریشد

 . میراه افتاد نیو به طرف ماش دیکش دستمو 

قفل  یدرو تو دی. کلمیخونه م پارک کردم و با آسانسور باال رفت نگیپارک یتو نویماش

مطمئن بودم که قبل رفتن در  بایتقر به،یچرخوندم اما متوجه شدم که در باز بوده. عج

لباس باز و  هی دنیو پوش نیشامپا یبطر کی دنیخونه رو قفل کرده بودم. بعد از نوش

و  ستادمیا نهیآ یجلو خورد،یم یکالب رفتن و خوشگذرون ردکه فقط به د کریدر و پ یب

تماما  پیت هیگرفته بودم  می. امروز تصممی. آماده رفتن بودمیبه خودمون انداخت ینگاه

 کمیرنگ که چاکدار بود و کمر بار یزانو و کمر بلند مشک یدامن باال هیبزنم.  یمشک
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رنگ که چهار سانت با کمر  یتنه مشک مین کیو  دمیپوش دادیم شینما یرو به خوب

 یتنم کردم. کفش ها ذاشتیم شیبه نما دامنم فاصله داشت و عضالت شکمم رو

 

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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