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

باسـ...نم روون بود حس خوبی بهم میداد. لبم رو گاز گرفت و خودکارش رو همزمان از 

..شتم مالـ..ید که باعث شد خـ..یس بشه و با کنارم برداشت. پشت خودکار رو به بهـ

اینم  -لبخند مرموزی زیر کاغذی رو امضا کرد. کاغذ رو روی سیـنم گذاشت و گفت: 

 روز بعد..2از مرخصیت، سکـ...سی لیدی! 

خنده های گاه و بیگاهم که از مستیم بود رو نمیتونستم کنترل کنم. اما حواسم به 

اریکی کسی متوجه ما نمیشد. خودمو به وسط پاش پشت سرم بود. هرچند توی این ت

مالـ..یدم و دستام و از زیر پیراهنش حرکت دادمو به پوستش رسوندم. همینه، شل 

شده بود. باید میزد باال و باهام رابـ..طه برقرار میکرد. تشنه بودم، بدجور! لیوان 

خواستم، اما خمار مشروبم رو از میز کنارم برداشتم. خمار بهم نگاه میکرد. همینو می

تر، خیلی خمار تر. میخواستم این لعنتی که وسط پاهاشه سیخ شه برام، سیـ..خه 

سیخ! لیوان مشروبم و گرفتم باال و نگاه پر شهـ..وتی بهش انداختم. با انگشت اشارم 

لب امیر عرشیارو از هم باز کردم. انگشتم رو بین لباش گرفت و مکـ..ید اما 

و کنه. انگشتمو بیرون کشیدم و لیوان و روی لبش گذاشتم. نمیخواستم که اینکار
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دستم رو باال برُدم و لیوان رو کَج کردم و مقداری رو توی دهنش ریختم و قبل اینکه 

 کلش رو قورت بده لبامو روی لباش قرار دادم

مشروب داخل دهنش رو مکـ..یدم و زبونمو توی دهنش چرخوندم. طبق نقشه ام 

..ری شد و زد باال. دستشو به زیر پیراهنم حرکت داد و چنگی به حسابی از کارم حشـ

باسـ..نم زد. در همون حال لبامو گاز میگرفت. لباشو با حرص می مکـ..یدم و دیگه 

مشروبی توی دهنش باقی نمونده بود. بازم میخواستم اما اجازه نمیداد. لبام رو ول 

. تو یه حرکت مچ دستم رو محکم نمیکرد. انگار طعم لبای من خیلی خواستنی تر بود.

گرفت و از رو مبل بلند کرد... بی توجه به جمعیتی که اونور سالن در حال رقص بودن 

کشوندتم سمت تراس. دقیقا دو قدم اونور ترمون بود. در تراس رو بست و منو 

تو خیلی فوق  -چسبوند به میله ها. تنها برای لحظه ای لباش، لبام رو ول کرد و گفت: 

عاده ای هلیا! کم این جمله رو نشنیده بودم! هرکسی که باهاش خوابیده بودم ال

 حداقل دو سه بار تا انتهای رابطه این حرف رو میزد.
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ایل کامل ــــــــــو دانلود ف "  نــــــــــــت داغ مــــــــــبهشرمان " العه ادامه ـــــرایم جهت مطــــــــکاربر گ

 یدـــس مطالعه کنــــــــــداری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــاین رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 ـــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامــــــــ
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