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+18 Erotik Hikayeler Ates Dolu AnA lar 2Erotik Hikaye severler
sizler icin en kaliteli erotik hikayeler ve erotik hikaye arsivimizi acA
yoruz. Zevkle okuyacagA nA zA umit ediyoruz.Kartal K.Merhaba
arkadaAYlar benim adA m Merve bakA mlA , gzel 1.70 boylarA nda

fiziAYi dzgn bir lise son sA nA f rencisiyim. Meslek lisesinde
olduAYum iin bu yA lA mA n yarA sA nA okuyarak yarA sA nA da
staj yaparak geirecektim, maddi durumumuzda kt olduAYu iin iyi bi
firmada staj almak istiyordum. SaAYlam bide patronum olursa hem
stajA mA gtrdm hem paramA iyi alA rdA m hemde patronumu
mkafatlandA rabilirdim.Derken staj dosyalarA nA vermemize 1

hafta kala arkadaAYA m bana tam istediAYim gibi bi yer ayarlamA
AYtA grAYmek iin oraya gittik arkadaAYA m buseyle, buse daha
nce alA AYmA AYtA orda yakA AYA klA patronuna hem kendini
vurdurtuyor hemde parasA nA alA yordu. Busenin stajA bittiAYi iin

ben baAYlA ycaktA m sA ra bendeydi.Muhasebe ofisiydi
gittiAYimiz yer kapA yA aldA k kapA yA aan patrondu murat bey
ieriye buyur etti getik oturduk tanA AYtA k, biraz muhabbet falan

ettik sonra iAYi de konuAYup anlaAYtA k ertesi gn baAYlA
yacaktm. Murat bey tek alA AYA yordu ondan dolayA kafam epey
Bi rahattA herkesden emir almazdA m.Ertesi gn mini eteAYimle



straptezimi giyip iAYe gittim sabah kahvaltA mA zA yaptA k biraz
sohbet ettik iyi gidiyodu murat gzlerini alamA yodu bacaklarA mdan

bu benim iin iyidi nk ilk gn ben o kadar yaklaAYamazdA m.
KahvaltA dan sonra bilgisayardan programlarA gstermek iin beni
yanA na aAYA rdA o bilgisayarA n baAYA nda oturuyor bende
hemen yanA baAYA nda ayakta onun bilgisayarA yla uAYraAYA
yodum.Birden elini belime attA biraz eAYil boynun tutulucak dedi,
bende fA rsat bilip kalalarA mA murata doAYru evirip yavaAY

yavaAY sallamaya baAYladA m. Bana bakA p glmsedi bende sakin
olmasA iin ona glmsedim.Oda bunu fA rsat bilip hemen elleriyle
gtm ovalamaya baAYladA sessizdim ne diyebilirdim ki bende tam
bunu istiyordum. Ellemeye devam ederken eteAYimi sA yA rA p
attA artA k yavaAY yavaAY baAYlA yorduk stajaAyaAYa kalkA p

beni yandaki kanepeli odaya gtrd, ikimizde sessizdik yavaAY
yavaAY seviAYmeye baAYladA k yavaAYlA k birden son bulup hA

zlandA k ikimizde azmA AYtA k nk daha sert seviAYmeye
baAYladA k ben seviAYirken
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