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 ییبا نوک انگشتام زخم هاش رو لمس کردم، انگار که دستام قدرت جادو یآروم به

 ببرم.  نیدردناکش رو شفا بدم و از ب یزخم ها نکاریبا ا خواستمیداشتن و م

  

که  یوقت هیکنم اما االن نه باشه؟  فیبرات تعر زویکه همه چ دمیلورا بهت قول م-

  ؟ی. لورا اصال چرا انقدر الغر شدیخوابالو، گشنه و از همه مهمتر مست نباش

  

 رونیبودم رو از تنم ب دهیلباسام پوش یکه رو یرنگ یگفت و کت مشک نویا مویماس

 و با لبخند گفت:  دیکش

  

 . یستیبه نظرم اومد که باهاش راحت ن-

  

 تخت انداخت.  یبعد هم منو چرخوند و به شکم رو و
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بد دامنم کف  هیچند ثان د،یکش نییدامنم رو باز کرد و از باسنم اون پا پیز یآروم به

 نیتنه م هم کرد و من حاال با ست شورت و سوت میبا ن نکارویافتاده بود. هم نیزم

بود و داشت  رهیکه بهم خ یبودم. همونطور دهیچشماش دراز کش یساتن جلو

 گفت:  دیکشیم رونیکمربندش رو ب

  

 باشم.  دهیکه من برات خر ادینم ادمیرو  نیست شورت و سوت نیا-

  

 . و ادامه داد: دیکش رونیشلوارش رو همراه شورت باکسرش از پاش ب و
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رفت و  نمیکه به سمت سوت کردمیبه عقب برگردونده بودم و به دستاش نگاه م سرمو

صاف بشه  نکهیرو قبل ا مویبود که عضو مردونه ماس یبار نیبند هاشو باز کرد. اول

قبل  یسرش به سمت باال قوس گرفته بود. حت یکمیقطور بود و فقط  یلی. خدمیدیم

که من االن  یزیبود و تنها چ ینو راست بشه هم دوست داشت خیس نکهیاز ا

اونو داخل خودم حس کنم. برگشتم و طاق باز  عتریبود که هرچه سر نیا خواستمیم

بودم. دستامو پشت سرم گذاشتم و  دهیتخت جلوش دراز کش یشدم و حاال لخت رو

 از هم بازتر کردم و گفتم:  یمنتظر اون بود. پاهامو کم عیدختر خوب و مط کیمثل 

  

 . مویجلوتر ماس ایب-
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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
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