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پاهاتو یکم بده باال، حواستم به در باشه کسی نیاد سرمو تکون دادم  -کشید و گفت: 

و پاهامو به طرف باال مایل کردم. نفسم در نمیومد و فقط میخواستم که با 

ردونگـ..یش جرم بده. شلوارش رو پایین کشید. با دیدن برجسـ..تگی لـ..ای پاش م

چشمام از حدقه زد بیرون. همون چیزی بود که دوست داشتم. کلفت و تمیز! قطعا اگه 

هرجای دیگه ای بود عالقه به خوردن اون آب نبات چوبی تمیز داشتم! تفی روی 

آهی کشیدم و لباشو گاز گرفتم. زبونشو بهشتم انداخت و با انگشتش کمی مالیـ..د. 

 لـ..ای بهشتم کشید و گفت:

چه داغه! چشامو بسته بودم و فقط ناله میکردم. اونم از ناله های من حشـ...ری تر  -

 -میشد و زبونشو بیشتر فشار میداد. بعد از چند دقیقه که تو خلسه بودم گفت: 

دنمو شل کردم. آروم آروم خودتو شل کن میخوام فرو کنم سرمو تکون دادم و ب

مردونگـ..یش رو به داخل باسنـ..م میفرستاد. داشتم میسوختم و هیچی حالیم نبود. 

اگه هیچکس توی مطب نبود صددرصد جیغ میزدم. یهو کلش رو فرو کرد و نفس 

لعنتی، چقدر تنگه اولش به سختی خودشو عقب و جلو میکرد اما  -عمیقی کشید: 

به لذت تبدیل شد. همزمان روی بهشتم رو هم زبون میزد.  یکم که راحتتر شد، درد
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روی ابرا بودم. کم این حس رو تجربه نکرده بودم اما انگار این یکی جنسش فرق 

مرخصی.. مرخصیم اوکیه؟ اونقدر بین آه کشیدن  -داشت. بین تلمـ..به هاش نالیدم: 

ضـ..ربه دیگش مثل و ضـ..ربه زدناش غرق بود که نمیتونست جواب بده. بعد از چند 

اگه همه مرخصی هات... اینجوری بخواد حال بده بهم... خیلی  -من خمار گفت: 

 مرخصی رد میکنم برات، جاش شبش باید تو تختم باشی!

قبوله! جوونی  -حس خوب داغی مردونگـ..یش توی باسنم ناخودآگاه باعث شد بگم: 

واست مردونـ..گیش رو تا ته گفت و از رو مانتو چنگی به سیـ..نه هام زد. دلم میخ

داخلم فرو کنه تا جـ..ر بخورم، تا اون حس خوب رو تجربه کنم. انگشتش رو روی 

این لعنتی رو هم باید بچشم! بی اعتنا به حرفش خودمو سفت  -چـ..وچولـ..م کشید: 

کردم. چیزی به ارضـ..ا شدنم نمونده بود. فهمید و محکم تر تلـ..مبه زد که با فشار 

م و ارضـ..ا شدم. مردونگـ..یش رو کمی ثابت نگهداشت. بعداز چند تلمـ..به لرزید

 دیگه، ارضـ..ا شد و کل آبـ..ش رو توی باسنم خالی کرد. آب داغش که لـ..ای پام و
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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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