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باعث شد که چند  نیلذت بود و هم کیبراش مثل  شتریبهش داده بودم ب پوستش

 من  یبرا نیخودم حس کنم. ا یاسپرم هاشو تو یبعد گرما هیثان
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 نیلذتش رو برام چند نیهمزمان ارضا شده بودم و هم بایالعاده بود، دوتامون تقر فوق

حس کردم اشکام  ----------------------------------برابر کرده بود. 

 یام اصال از سر ناراحت هیو گر کردمیاحساس آرامش م ارن،یدارن به چشمام هجوم م

 یگونه م جار یاشکام اجازه دادم رو هفرو کردم و ب مویماس نهیس ینبود. سرمو تو

 بشن. 

  

 نهیتا صورتم رو بب کردیمنو از خودش جدا م یدر حال مویده؟   ماسش یچ زمیعز ،یه-

کلمه هم  کی خواستیبگم، االن اصال دلم نم یچیه خواستمی. نمدیسوالو پرس نیا

 گهیهم د مویحلقه کردم به آغوشش پناه بردم. ماس مویحرف بزنم. دستامو دور ماس

. اشکام قطره قطره از گونه کردینوازش م روفقط با دستاش تمام بدنم  د،ینپرس یزیچ

 هام 
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 هیگر مویبغل ماس ی. انقدر تودنیچکیلبم م یموهام و رو یو ال به ال خوردنیم سر

بزرگ  یشدم آفتاب با شدت از پشت پنجره ها داریب یکردم تا بالخره خوابم برد. وقت

تخت  یرو باز دستمو مهین ی. با چشماتابوندیهال خودشو به داخل خونه م یو سراسر

و با  دمیاز جام پر هویبود، کنار من. اما  مونجاگشتم، اون ه مویو دنبال ماس دمیکش

از جاش تکون  مویشده بودن و ماس یتخت خون ی. تمام مالفه هادمیکش غیوحشت ج

 . خوردینم

  

 ! مویماس-

  

و منگ  جیزد و گ یکه غلت زدمیاسمشو صدا م ادیو با فر دادمیرو تکون م بدنش

تخت خودمو رها  یمالفه ها یو رو دمیکش یچشماشو از هم باز کرد. نفس راحت

که غرق خونه  یتخت یبه اطراف انداخت و تازه متوجه شد که رو یکردم. نگاه

 . میدیخواب
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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

 

 

 برای رمان درصدی 15کد تخفیف آیا میدانستید با خرید این رمان یک 

 دریافت خواهید کرد !!  دلبر حاجر  
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