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

باید باهم حرف بزنیم. از یه طرف دلم می _زد. برگشتم خودشو بهم رسوند وگفت: 

ت برم خونه و تخت بگیرم بخوابم از طرفیم دلم از فضولی داشت می ترکید ومی خواس

ماشینم چی؟ _خواست از همه چی سر در بیاره. ناچار شونه ای باال انداختم وپرسیدم: 

گفت: عیب نداره اینجا جاش امنه بیا بریم پشت سرش به راه افتادم وسوار ماشین 

باز کرد و از تنش در اورد با دیدن  شدیم به محض نشستنمون دکمههای پیرهنشو

بدن هیکلی وجذابش هینی کشیدم و رومو برگردوندم. به سمتم خم شد از ترس نمی 

دونستم باید چیکار کنم دستمو روی شونه هاش گذاشتم تا هلش بدم بره عقب اما با 

برخورد دستام با بدنش گر گرفتم سرمو برگردوندم وبه چهره شیطونش نگاه کردم. 

هیپنوتیزم میکرد بیاراده سرمو بردم جلو دلم می خواست با گرمای تنش یکی  بدجور

بشم. به محض لمس لباش عقب کشید، یه پیرهن اتو کشیده از عقب برداشت وتنش 

کرد. فهمیدم همه این کاراش واسه اذیت کردن من بود بدن داغ و گر گرفتم به یکباره 

می ریم خونهی من ناهار می _فتن: سرد شد تو سکوت ماشین و روشن کرد وفقط به گ

خوریم بی حوصله به بیرون نگاه کردم و سرم به معنی موافقت تکون دادم. بعد ده 

دقیقه رسیدیم. مقابل یه آپارتمان نگه داشت و گفت: پیاده شو رسیدیم. در خونه رو 

با شنیدن صداش نگاهمو از تابلو  178_پارت#باز کرد و گذاشت اول من برم داخل... 

هلیا من می رم یه دوش بگیرم باشه ای گفتم و رفتم روی مبل _رش گرفتم: ف

یه لحظه میای پوف کشیدم _منتظرش بشینم که صداشو از تو اتاق شنیدم که گفت : 

به محض باز کردن در اتاق و دیدن سامیار اب دهنمو قورت دادم لخت بود و فقط یه 
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ه جاشو رصد کردم... عجب هیکلی حوله کوتاه به کمرش بسته بود عین مردای هیز هم

داشت بی شرف! پشت به من رفت تویه اتاق دیگه که حدس زدم حموم می تونه باشه. 

در حمومو باز گذاشت. رفتم جلو... تو خونه یه مرد غریبه بودم دوتایی تنها حاال اون 

تو حموم بود همین کافی بود تا شه*وت بهم غلبه کنه رفتم جلو در حموم با دیدن 

*ونگی بزرگ و خوش فرمش که اب ازش می چکید کل وجودم پراز حس لمسش مرد

شد راست کرده بود فهمیدم همه اینا یه نقشه واسه تشنه کرده من دست برد 

ومردونگیشو تو دستش گرفت و عقب و جلو کرد تموم لباسامو در اوردم و لخت رفتم 

س با دیدن من  تو... انگار خودم نبودم شده بودم یکی که فقط س! *ک* تشنه

جووون کش دار گفت و با شدت بیشتری شروع کرد به ماساژ مرد*ونگیش رفتم جلو 

زیر دوش... رو زانوم نشستم و دستش از دور مرد*ونگیش برداشتمو دست خودمو 

جاش گذاشتم. نگاهم دادم به سرکالهک مرد*ونگیش که جلوصورتم بود. با کنجکاو 

قبل  179_پارت#ه آبنبات لی*سیدمش... زبونش زدمو تو دهنم کردمش و مثل ی

اینکه ا*بش بیاد از دهنم بیرونش کشیدو گفت: بسته نمیخام تا وقتی که نکر*دمت 

آ*بم بیاد تکیهم داد به دیوار سرد حموم، لبام بین لباش گرفت و بوسیدم همزمان 

دستشم بین پام بود به*شتمو میم*الید و انگشت فا*کش واردم میکرد کمی تو 

احساس سوزش داشتم با هربار وارد شدن انگشتش ولی لذتش چند برابر بود  وا*ژنم

*راخم برد مردو*نگیش تو دستش گرفت وبین چاک به*شتم کشیدو سمت سو یه 

پام باال گرفت و مرد*ونگیش بافشار واردم کرد که همزمان با وارد شدنش آهی 
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که گفت کردم پاهات بزار دور کمرم... کاری _کشیدمو به سرشونهش چنگ زدم 

دستام دور گردنش انداختمو پاهام دور کمرش قفل کردم دستاش دو طرف پهلوم 

گذاشت... چسبوندم به دیوار و مرد*ونگیش داخلم تند تند عقب و جلو کرد صدای 

نفس نفس زدنمون و شر شر آب تنها صدایی بود که شنیده میشد لباش بوسیدمو 

ای تو بعد چند دقیقه بدنم که لرزید فهمید گفتم: آه آه جرم بده.... همه به*شتم بر

میخام ار**ضا بشم سرعتش کم کرد ارضا که شدم مرد**ونگیش بیرون کشید... 

پاهام از دور کمرش باز کردم و پایین اوردم.. مرد**ونگیش چند بار تو دستش عقب و 

*نهم تو دهنش کرد ومک زد که جیغی از سر  180_پارت#جلو کرد تا ار**ضا شد 

ت کشیدم سی خیلی خوب بلد بود که چطور حش*ریم کنه مرد*ونگیش حس شه*و

می کردم که رو شکممه و تخ*ماش رو به*شتم چند باری مرد*ونگیش برد پایین به 

به*شتم میما*لید دلم میخواست بکنع توم. از روم بلند شد بین پام نشست 

زی یادش مرد**ونگیش تو دستش گرفت و بین چاک به*شتم ما*لید انگار که چی

اومده باشه بلند شد گفت: قم*بل کن... منظورش گرفتم ولی یکم میترسیدم. **راخ 

پشتت باز کردم درد نداره... وقتی ترس تو نگاهم دید گفت: نترس قبال سو رفت یه 

قوطی برداشت از رو عسلی نگاه کردم دیدم روغن بدن اواکادو ... چند قطرش به 

وای بدی االن راحت میره تو اما اگهامادگی نداری سور**اخ پشتم زد و گفت: اگه میخ

که هیچی انگشتمو گذاشتم رو لباش و گفتم: فقط خفهشو لذت ببر خوابوندمش رو 

تخت و رفتم بین پاشو آروم آروم مرد*ونگیش کردم تو کو**نم... چشمام از درد 
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گردتر از این نمیشد. سرزانوهام به لرزه شدید افتادن... محکم گرفتشون... 

مرد**ونگیش کامل تو کو**نم بود. نمیشد یه سانتم تکون بخورم! *نههام ما*لید و 

دستشو برد بین پام... لرزش زانوهام کم کم بند اومد... سی حس خوبی بهم دست 

داده بود و درد وحشتناکش با لذت همراه شده بود. آروم رو مرد*ونگیش باال پایین 

د*ونگیشو با سرعت بیشتری عقب و جلو شدم. با هر سیلی که به با*سنم میزد مر

میکرد. کم کم برام عادی شد و با سرعت رو مرد*ونگیش خودمو باال پایین میکردم. 

خمار تو چشماش زل زده بودم و آه و  181_پارت#*نهش گذاشتم. دستام رو سی 

ناله میکردم. دستام جون نداشت روسینهش خم باشم، کم کم سست شد و افتادم رو 

تو همون حالت مرد*ونگیش تو کو*نم بود تا آخرش و ازم لب میگرفت و سینهش... 

منم با لذت همراهیش می کردم لباشو جدا کرد... همونطور که روش بودم از رو تخت 

 بلندم کرد و چندتا تل*مبه خشن و محکم ایستاده تو کو*نم زد که جیغم خونه رو پر
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