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

شنیده بودم که گروهی چشمام خمار شد. دوست داشتم تجربش کنم. از دوستام 

خیلی لذتش بیشتره. سامیار یه نگاه به من انداخت تا نظرمو بدونه. لبمو تحـ..ـریک 

من که موافقم. سمت سارا رفتم و دکمه های نیمه بستشو  -آمیز گاز گرفتم و مکیدم. 

باز کردم. سینـ..ـشو توی دستم گرفتم و مالیـ..ـدم. خجالت زده نگام کرد اما من 

تو نمیخواستم. لبخندی بهش زدم و لبامو رو لباش قرار دادم. طعم خوبی این خجال

کم کم رام شد و باهام همراهی  15_پارت#میداد، و دومین تجربه من توی لـ..ـز بود. 

کرد. دست من سینه هاشو می مـ..ـالید و دست اون لـ..ـای پامو. سامیار با لذت 

..ـنه هامو از سوتـ..ـینم بیرون نگامون میکرد. مانتومو کامل در آوردم و سیـ

 کشیدم.

سامیار تند شروع به خودن سیـ..ـنه هام کرد. همونطور با سارا لب بازی میکردیم. 

شلوارمم به آرومی در آوردم که سارا لبامو ول کرد و خم شد. شروع به خوردن 

بهـ..ـشتم از روی شـ..ـورت شد. رو ابرا بودم. گازی از بهشـ..ـتم گرفت که بی 

طاقت شـ..ـورتمو پایین کشیدم و سرشو فشار دادم. لزجی زبونش روی بهـ..ـشتم 

بهترین حس بود. سامیار سـ..ـینه هامو ول کرد و سمت سارا رفت. شلوار سارارو 
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پایین کشید و پایین باسـ..ـنش زانو زد. مشغول لیسـ..ـیدن باسـ..ـن و 

ناله هر سه مون میومد و  بهشـ..ـتش شد. با دستش هم واسه خودش جـ..ـق میزد.

خوشحال بودم که توی بیمارستان کسی جز ما نیست، حداقل اگرم باشه قبل از 

هماهنگی قبلی با سامیار، اینجا نمیاد. یک ربعی گذشته بود و من بخاطر لیـ..ـسیدن 

های سارا نزدیک بود به اوج برسم و ارضـ..ـا شم. سرشو کنار زدم و سمت سامیار 

 رفتم.

سریع Lبخواب... رو میز. روی میز خوابید. رو به سارا گفتم:  -زدموو نالیدم: نفس نفس 

روی میز خوابید.  16_پارت#شلوارشو کامل و بیار و براش سـ..ـاک بزن.  -به شکل 

شلوارشو کامل و بیار و براش سـ..ـاک بزن.  -سریع به شکل Lرو به سارا گفتم: 

کت در آورد. وقتی شروع به سـ..ـاک زدن سرشو تکون داد و شلوار سامیارو با یه حر

کرد، خودمم پایین پاش خم شدم و مشغول لیـ..ـسیدن بهـ..ـشتش شدم. بزاق 

سامیار که آغشته به آب بهـ..ـشتش بود. حـ..ـشری ترم میکرد. زبونمو فرو کردم و 

 چرخوندم
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گیش هرسه داد میزدیم و حس نداشتیم. سامیار اول سارا رو مورد عنایت مردونـ..ـ

قرار داد و بعد من. سه بار توسط ما ارضـ..ـا شد و منو سارا هم دوبار. هرسه رو میز 

دراز کشیدیم و زل زدیم به سقف. سامیار که وسط منو سارا بود دستشو به 

 -بهـ..ـشت هردومون کشید و کمی مالید. پامو جمع کردم و دستشو فشار دادم. 

یلی.. بعد از لب بازی مفصلی ازشون خ -دیدین چقدر خوب بود؟ سارا آه کشید: 

من برم به بیمارا سر بزنم. سامیار همونطور گه لب  -جداشدم و لباسامو تنم کردم. 

سارا رو می مکـ..ـید سرشو تکون داد و چشمکی حواله م کرد. درواقع اصال فکر 

 1_پارت#نمیکردم انقدر پایه سـ..ـکـ..ـس باشن! 

یگه نمیتونستم چشمامو باز نگهدارم. اما ساعت از یازده صبح گذشته بود و د

متاسفانه باید تا اومدن پرستار بعدی صبر میکردم. چیزی نگذشت که اومد و سمت 

 ریکاوری رفت. به سمت اتاق پرواز کردم و بدون سالم و علیک باهاش مانتومو عوض
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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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