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

کردنش بردارم. حالت چشماشمو  نیدست از تحس تونستمیبودم نم یعصبان دستش

هرلحظه  یعنی نیبهم زل زده بود و ا یوحش وونیح هیمثل  قایدق شناختم،یخوب م

بازوهامو گرفت،  عیحرکت سر کی ایممکنه بهم حمله کنه. اشتباه هم نکرده بودم، 

 یشونه ش جور یو انداخت رو دیبه شکمم داد و منو باال کش یپاشو باال آورد و فشار

 یا دهیداد کردنم فا غیکه ج دونستمیشده بود. م زونیکمرش آو یکه سرم حاال رو

شونه ش  یرو یسروصدا همونجور یب ن،یهم یرامانعش بشم ب تونمینداره و نم

وارد اتاق  یکنه. در اتاق خواب رو باز کرد و وقت کاریچ خوادیم نمیموندم تا بب زونیآو

من انداخت تا نذاره از جام  یخودشو هم رو عیتخت انداخت و سر یرو منو میشد

 تکون بخورم. 

که اگر  یدونی. میاون عوض دنید یکه من ازت خواسته بودم رفت یزیبرخالف اون چ- 

 مگه نه؟  نه،ینتونه تورو بب چوقتیه گهیتا د کشمیالزم باشه اونو م

مدت  نیکه تمام ا ییدهنمو باز کنم حرفا نکهیبه محض ا دونستمینگفتم، م یچیه 

کل  یبرا یادیو من ز رونیب زنیریدلم تلنبار شده بودن مثل قطار پشت سرهم م یتو

با حرفام بعد از  خواستمیخسته بودم،گرسنه بود و نم اهپوشیکل کردن با اون مرد س

 . ماونو از خودم دور کن یهمه وقت دور نیا

 . زنمیلورا دارم با تو حرف م- 

 بزنم.  یحرف چیه خوامیاما نم یگفت یچ دمیشن- 

 جواب داد:  مویزمزمه کردم و ماس نویا یآروم یصدا با 

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.      

مکالمه سخت و آزار دهنده باهم داشته  هیاالن  خواستیبهتر، چون اصال دلم نمچه - 

 . میباش

 خواستمیو اونو وارد دهنم کرد. م دیلب هام کش یهم بدون مکث زبونش رو، رو عدب 

زبونم  ریمقاومت کنم و هلش بدم عقب، اما طعم و مزه لباش که از اون روزا هنوز ز

رو که به دور از  ییرفت. روز ها رونیآوردم و توان مقابله از تنم ب ادیمونده بودن رو به 

 اومدن.  ادمیو برام پر از غم و عذاب بودن  گذروندمیم ییتنها یتو مویماس

 ونزده ش- 

 یهم باز یکه لب هامون رو یبوسه مون بندازم و همونطور نیب یوقفه ا نکهیا بدون 

بوسه پرولع و همراه با  ستادن،یاز حرکت ا مویماس یگفتم. لب ها نویا کردنیم

 شد. دوباره تکرار کردم:  رهیبه من خ یخشونتش رو قطع کرد و با نگاه پر سوال

 دن.  ُیرو به من بدهکار یادیز یشونزده روز، تو روزا-

که از  ی. نور کمرنگدیکش رونیرو از تنش ب شیمشک شرتیزد و ت یلبخند مویماس 

بدنش آثار زخم  یافتاده بود و رو مویبدن برهنه ماس یرو دیتابیهال به اتاق م یتو

 هنوز پانسمان داشتن.  یحت اشونیبعض دم،یکه هنوز تازه بودن رو د ییها

 ! مویمن، ماس یخدا- 

 ریکردم خودم از ز یگفتم و سع نویا ومدیم رونیکه به زور از ته حلقم ب ییصدا با 

 بکشم.  ونریب مویحصار بدن ماس
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 برات افتاده؟  یچه اتفاق- 

 

 

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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