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

ردو وحشیانه و با سرعت خودش  همزمان با تمام شدن جملهش مردونگیش با فشار واردم ک 

عقب و جلو کرد. به یه آن چهرهم از درد تو هم رفت اما طولی نکشید که سوزش جاش به  

لذت داد و آه و نالهم بلند شد. اونقدر محکم خودش عقب و جلو میکرد که صدای پایههای میز  

دیم نمیشد.      در اومده بود. دلم میخواست از شدت لذت جیغ بکشم اما چون تو بیمارستان بو 

قمبل کن... همون کار که گفت کردم و  _ مردونگیش از توم در آورد از میز کشیدم پایین گفت: 

دستام رو لبهی میز گذاشتم. مردن*گیش بین خط باسنم کشیدو وارد کرد. با دست به*شتمو  

مالیدم تا درد و سوزشش کم بشه که دستمو کنار زد همینطور *نهم تو مشتش گرفته بود و  

انگشتش    135_ پارت# میچلوند انگشت فا*کش که با دست دیگهش سی وارد به*شتم کرد.  

بیرون آورد و به صورت دورانی دور سوراخم کشید که ارض*ا شدم. بی حال کف دستام رو  

لبهی میز جا به جا کردم و قوس کمرم بیشتر کردم. نمیدونستم چرا ارض*ا نمیشد امروز  

ل کشیده بود. بیرون کشید و آب داغش رو کمرم ریخت...      بیشتر از همیشه ارض*ا شدنش طو 

برای چند ثانیه سنگینی وزنش روم انداخت بعد ازم فاصله گرفت با دستمال آبش از رو کمرم  

همه آب کمرمو گرفتی لباسمو درست کردم و جدی نگاهش کردم. حاال که  _ پاک کرد و گفت:  

 بودم. سمت در رفتم و در باز کردم که با   حس شه*وتم خوابیده بود از بودن کنارش ناراحت 
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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

 

 

 

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk
https://romaanfile.xyz/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d9%86/
https://romaanfile.xyz/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d9%86/

