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هاش خیره شدم. نگاه هردومون خمار بود. روم خم شد و شروع کرد به لیس  به چشم 

 ی گوشم. زدن الله 

 

بازی گرفت. بدون هیچ خجالتی دستم رو  هام رو بهبا یه حرکت سرش و خم کرد و لب 

الی موهاش بردم وبیشتر به خودم فشردمش و همین حرکتم باعث شد تا جری تر 

 بشه.  

 صدای لب گرفتنامون کل اتاق و پر کرده بود.  

 

ام زد و با دست چپش شروع کرد به مالیدن با دست راستش چنگی به سینه 

 ک،ص*م. 

 تر شد.  هاش تندپاهام رو ناخودآگاه از هم باز کردم که حرکت دست 
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های کردم. شورت توری سفیدم و جر داد، با دستش لبه خیسی الی پام و حس می

 ک*صم رو باز کرد و زبونش رو به  آروم لیس میزد. 

 

د اومده بود کنترل بدنم دست خودم نبود و هی باال حس لذت عجیبی توی بدنم بوجو

 کوبیدم.  رفتم و محکم کمرم رو به تخت می می

  

کرد. آه بلندی کشیدم و شروع کردم به ناز کردن  با این کاراش داشت من و دیوونه می 

 موهاش. 

لرزید و با صدایی که داشت می  . از دهنم درآوردنگاه خمارش و توی صورتم چرخوند

 گفت:  

   میخوام اول از دهنت شروع کنم. اجازه میدی خانمم +

 

 دونستم قراره چه بالیی سرم بیاد اما حالم دست خودم نبود. می

 درد داره؟  -

 لبخند دخترکشی زد و گفت:  

 نمیذارم سفید برفیم درد بکشه.   +
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ایل کامل این  ــــــــــ و دانلود ف "  ارباب حریص منرمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 یدـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــ رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنید
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