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سمتم اومد و دستی به سینه هام کشید و چلوندشون . اهی کشیدمو بهش خیره شدم .      

دم نمیومد کع . دستی روی باسنش کشیدمو  توی چشاش شه*وت موج میزد . خودمم ب 

چشمامو خمار کردم . بهم نزدیک شد و لباشو روی لبام گذاشت . چشمکی بهم زد و الله  

گوشم رو بوسید . دستی وسط پاش کشیدم که جیغی زد . خمار نگاهم کرد و تیشرتمو دراورد  

. سارا حش*ری    . با لذت تیشرت و سوتینشو دراوردم . حال دوتامون دست خودمون نبود 

منم پارت میکنم حاال لخت روبه روی هم    - هلی میخوام جرت بدم . بوسیدمشو گفتم:   - گفت:  

وایساده بودیم و با لذت بهم خیره شدیم . سارا مشغول مال*یدن به شتم شدم . دستمو عقب  

سارا تند تند مشغول ور رفتن با بهشتم بود .    part120#بردمو روی بهش*تش کشیدم.     

نه هاشو میچلوندم . منم اروم سی دوتامون حسابی حشری شده بودیم . سارا دستمو کشید و  * 

رفتیم توی اتاق . خودمونو روی تخت ولو کردیم و مشغول بازی با به*شتای همدیگه شدیم .  

سارا خمار بهم زل زده بود . انگشتمو محکم داخلش میکردمو تل*مبه میزدم ... جیغش درمده  

هلی جون بصب دیل*دومو بیارم ! ابرویی باال   - زد و با شه*وت گفت:    بود . نیشخندی 

دارم ... با    - دی*لدو نه ؛ خیار توی خونه داری؟ سری تکون داد و گفت:    - انداختمو گفتم:  

دوتا بیارم ؛ میخوام جرت بدم .     سری تکون دادو رفت سریع بیاره .    - شه*وت گفتم:  

تند مالیدم . خیلی حس خوبی بود . دقیقه ای نگذشته  انگشتمو روی بهش*تم گذاشتمو تند  
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بود که با دوتا خیار برگشت . نیشخندی زدمو خیارا رو از دستش گرفتمو روی تخت  

خوابوندمش . *نه هاشو توی دستم گرفتمو مالی*دم و اون یکیم گذاشتم دهنمو مشغول یکی  

پامو بین واژ*نش کشیدم  از سی مک زدن شدم . صدای ناله هاش توی اتاق پخش شده بود .  

مردم لعنتی..بکن    - که جیغ بلندی زد . خیلی حش*ری,شده بودم . سارا پر از شه*وت کن :  

از ته دل جیغ بلندی زد .    part121#توم دیگه ! نیشخندی زدمو خیارو تا ته کردم داخلش! 

روم توی  صورتش سرخ شده بود .     با شه*وت بلند خندیدم ... داشت جر میخورد . خیارو ا 

بهشتش جلو و عقب کردم . اون یکی خیارو توی دهنم کردمو سارا رو به پهلو چرخوندم . خیار  

توفی رو روی سوراخ باسنش گذاشتمو اروم واردش کردم . حاال هم بهش*تش داشت جر  

میخورد هم باسنش ... تند تند تلم*به میزدم . صدای جیغ ناله هاش توی اتاق پیچیده بود .  

توی دستاش گرفته بود و میچلوند . خودش سی از قیافش معلوم بود داره لذت  *نه هاشو  

میبره . دوتا خیار داخلش بود .... جیغ میزد و التماس میکرد . خیلی حش*ری شدع بود . چند  

دقیقه ای گذشت که با نفس نفس یهویی به خودش لرزید و ارض*ا شد . دو تا خیارو ازش  

 م . دوتاشون لجز شده بودن بیرون کشیدم و بهشون خیره شد 

سارا بی حال روی تخت ولو شد خودمم خسته شده بود . اما خوب حسابی حش*ری ... به  

حاال وقت    - هیکل سارا که نگاه میکردم غرق لذت میشدم . سارا نگاهی بهم انداخت وگفت:  
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  با همین خیارای   - میخوام خندید و گفت:    - توعه که جر بخوری . نیشخندی زدمو گفتم:  

بعد از چند دقیقه به خودم لرزیدمو ارض*ا شدم. خیارو    part123#خیس پارت میکنم .  

دراورد . نفسی کشیدم و بی حال چشمامو بستم . حس میکردم کل انرژیمو از دست دادم. سارا  

اره .    - چه حالی کردیما !     بی حال خندیدمو گفتم:    - با خنده روی تخت ولو شد و گفت:  

ت حموم رفت . هنوزم داشتم نفس,نفس میزدم . س توی مستی هم خیلی  بلند شد و به سم 

حال میداد . *ک* س سارا پایه خیلی خوبی برای لز وسکس بود. چند دقیقه بعد از حموم  

برو یه دوش,بگیر . سری تکون دادمو.به سمت حموم رفتم . بعد از یه    - بیرون اومد و گفت:  

ود رو پوشیدمو از حموم بیرون زدم . یه دست از تاپ و  دوش کوتاه حوله ای که سارا بهم داده ب 

شلوارکاش پوشیدمو موهامو محکم یه طرفه بافتم . سارا روی تخت و مرتب کرده بود . از اتاق  

  - مرسی پایه ! چشم غره ای بهش رفتمو گفتم:        - زدم بیرون . چشمکی بهم زد و گفت:  

و که سارا ریخته بود و برداشتم و همراه تکه  باشع. چایی ر   - گمشو؛باشع؟ بلند خندید و گفت:  

 سارا چشمکی زد و   part124#کیک شکالتی خوردم . س همه انرژیمو گرفت *ک* س 

 

 

ایل کامل  ــــــــــ و دانلود ف "  نــــــــــــ ت داغ مــــــــــ بهشرمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

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

 ــــــــیـک کــنیدجــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــ
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