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

 یلب هاش باال آورد. تک تک انگشتا یپامو با دستش گرفت و اونو تا جلو مویماس

 و بعد کم کم  دیپامو بوس

رو  یسیو رد خ دیسیرون پام رو ل یهاش باالتر اومدن. با زبونش از مچ پام تا باال لب

 تمیتونسیدوتامون خوب مانداخت  یبه جا گذاشت. صورتش رو باال آورد و به من نگاه

شب  دمیبود که فهم یجور موی. نگاه ماسمینیرو بب زدینگاهمون موج م یکه تو یشهوت

 نخواهم داشت.  یکیآروم و رمانت

 . یتو مال من- 

و انقدر  دیسیلیپاهام رو م نیزبونش رو وارد واژنم کرد. با ولع ب هویو  دیغر مویماس 

واژنم و نقطه حساسم  یتا انتها کردمیکه حس م کردیزبونش رو داخلم فرو م قیعم

که  دونستمیو م خوردمیو تاب م چیپ یقراری. با بکنهیو به اونجا برخورد م ردهیم شیپ

سرشو گرفتم تا از  نیهم یتا به ارگاسم برسم برا کشهیطول نم یلیاگر ادامه بده خ

 و گفتم:  ستهیحرکت با

 حس کنم، آلتتو فرو کن تو واژنم.  خودمیتورو تو خوامیم خوام،ینم ینطوریا-

و  انهیکه ازش خواسته بودم رو انجام داد و وحش یکار دیترد یاون بدون لحظه ا و 

و  ادیلحظه نفسم بند ب کیتمام آلتش رو درونم فرو کرد. کارش باعث شد که  کجای

سرم  یرو تو وقفه قلبم یب یتپش ها یکه صدا یضربانم قلبم به شدت باال رفت جور

بازوهاش رو محکم دورم حلقه کرد  زد،یم به. با تمام توانش داشت درونم ضردمیشنیم

احساس کردم که  هوینداشتم.  دیکه فرصت نفس کش دیبوسیم قیمنو عم یبود و جور
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فرو کردم و از  مویکمر ماس یبدنم پخش شد، ناخنامو محکم تو یاز لذت تو یموج

 شدن دهیکه در اثر خراش ی. درددمیباسنش رو با ناخنام خراش نییکمرش تا پا یباال

 

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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