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Quà 8 - 3, chúc các bạn nữ một đêm vui vẻ ︶ε╰ ✿ . Cái này thật ra đêmNoel thích hợp
hơn, nhưng mà khi đó ... Ta lười nên khất đến giờ (๑´▿｀๑)♫•*¨*•.¸¸♪✧
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Em là viết thủ, không có bạn trai tịch mịch khó nhịn, chỉ có thể đặt toy qua email an ủi
chính mình.

Có một ngày em thu chuyển phát, đối chuyển phát viên nhất kiến chung tình, cố ý để
chủ quán tách ra vài lần giao hàng, hảo chế tạo cơ hội gặp mặt.

Ai ngờ kế tiếp vài ngày không thấy ý trung nhân, nguyên lai anh không phải nhân viên
chuyển phát, mà là cao phú soái ở cùng tiểu khu.

Chân chính chuyển phát viên là em trai tiểu công, chú em phát lười nên nhờ anh
chuyển hàng hộ mình.

Kỳ thật anh cũng có ý với em, vì thế thừa dịp em đặt hàng cướp cơ hội xông vô nhà
em, thấy được áo ngủ tình thú em quẳng trên giường.

Vì thế, thịt dê lên đĩa, mở miệng cắn thôi ~!!!

_______________________________

“Hắn quay đầu lại, nhìn đến hình dáng quen thuộc kia từng bước một xuyên qua sương mù đi về
phía mình. Hắn cúi đầu, muốn điều chỉnh nhịp tim đang khiêu vũ của mình…”

Không đúng, như thế nào cũng không đúng!

Quý Lâm phiền chán tựa vào lưng ghế, đọc lại đoạn văn mình vừa viết, càng đọc càng thấy không
xong, thực ngượng giọng, nhưng ngón tay đặt ở phím del lại luyến tiếc nhấn xuống, nhìn thời gian ở
góc màn hình, đã qua 7h tối.

Di động bị ném trên giường đột nhiên rung lên, biểu hiện một chuỗi số, Quý Lâm cầm lên đón nghe:
“Sao vậy a nói trước 6h đưa đến giờ anh xem mấy giờ rồi a!”

Đối phương tựa hồ do dự một chút, tạm dừng chốc lát khiến Quý Lâm càng thêm khó chịu: “Hiện
tại anh đến đâu rồi? Nói mau.”
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“Cậu Quý! Làm phiền cậu có thể đến cửa phòng an ninh tiểu khu chờ tôi một lát! Tôi lập tức đến!
Lập tức đến!!” Thanh âm chuyển phát quen thuộc truyền đến, Quý Lâm hầm hừ treo điện thoại, tùy
tiện khoác áo lông bên ngoài áo ngủ liền đi dép lông ra ngoài.

Đi ra thang máy lúc Quý Lâm run một chút, “Lạnh chết!” Cậu khẽ cắn môi kéo nhanh áo chạy chậm
qua phòng an ninh…

Trong phòng không người, lạnh lẽo im ắng, Quý Lâm chạy vào vẫn là đông lạnh phải chết…

“Một đám đều nhàn hạ, chỉ mình không hay ho…”

“Cậu Quý?” Có người gõ cửa, hoàn toàn châm lên lửa giận trong lòng cậu…

“Anh làm gì a hiện tại mấy giờ rồi thời tiết lạnh như vậy,” Quý Lâm giống như tép pháo bắn liên
thanh, nhưng khi ngẩng đầu lên pháo liền lép, “Ai. anh là.”

Trước mặt không phải anh chàng chuyển phát luôn lề mề lại một thân mùi tỏi mà cậu biết…

“A… tôi mới đến, xin lỗi, đưa chậm.” Đối phương một bên xin lỗi, một bên nhẹ nhàng mà đem một
bao nhỏ cho cậu, “Xin ký nhận.”

“À, vâng.” Quý Lâm tùy tiện phết vài nét, vụng trộm giương mắt nhìn anh chàng chuyển phát mới
tới này, ngắm đến đôi mắt hoa đào, cái mũi anh tuấn, tay bỗng run lên….

“Được chưa?” Đối phương đến gần chút, hơi thở ấm áp phả lên gương mặt lạnh lẽo của cậu, Quý
Lâm rụt cổ, tay cứng đờ ở đâu…

Đối phương tựa hồ không chú ý đến Quý Lâm xấu hổ, nhẹ nhàng rút đi đơn xác nhận, động tác
không hiểu ôn nhu…

Quý Lâm mờ mịt sửng sốt trong chốc lát, gặp đối phương vẻ mặt thân thiết nhìn mình, mặt phừng
nóng lên, co quắp nói câu cám ơn liền xoay người chạy lấy của về nhà…

Chuyển phát viên bị quẳng lại phòng an ninh Phó Tử Tiêu nhìn Quý Lâm chân đạo dép bông chạy
ngã trái vẹo phải cùng hàng giun dế trên đơn chuyển hàng, nghiền ngẫm cười cười, quay đầu ra
phòng an ninh…

Ngồi vào trong xe, Phó Tử Tiêu lấy ra di động, gọi số mới nhận gần nhất: “Nhóc thối, mày còn
muốn mặt hay không? Việc làm cũng nhờ anh mày làm hộ?”

“U u u~ anh hai đừng vậy chứ, em không phải đột nhiên có việc thôi! Hơn nữa, người nhận lại vừa
lúc ở cùng tiểu khu với anh, tiện đường thôi!”

“Có thể có chuyện gì, không phải gấu nhà mày sinh nhật a, mày nghĩ anh mày không biết?”

“Anh hai em sai rồi! Em ngày mai đi tiệm cơm của anh rửa chén phụ!”

“Anh mày mở nhà hàng không phải quán lề đường, không đến lượt chú mày rửa chén, hôm nay cho
qua, lần sau không được lấy cớ. Có thời gian liền mang bạn gái về ra mắt mẹ, nhìn bà vui hay
không.”
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“Yes, sir!”

“Bình thường ít ăn tỏi thôi, bao hàng toàn mùi tỏi thối!”

“Dạ, đại ca!”

Phó Tử Tiêu năm kia cùng bạn mở nhà hàng, gần đây nhân khí vượng buôn bán lời không ít.

Trong nhà trừ bỏ cha mẹ còn có con sâu gạo như Phó Đông, ba ngày hai đầu tìm Phó Tử Tiêu hỗ trợ,
hiện tại liên công việc cũng dám quăng cho Tử Tiêu, kêu anh trai như hắn cũng bó tay…

Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Phó Tử Tiêu nhớ tới cậu trai thẹn thùng
khẩn trương vừa nãy, từ túi lấy ra tờ hóa đơn kia, dựa vào ánh đèn trong xe cẩn thận phân biệt:
“Quý…. Lâm…”

Có cơ hội gặp lại a, Phó Tử Tiêu nghĩ vậy, khởi động xe, chạy tới gara ngầm…

“A a a a a ….” Quý Lâm lao vào nhà cởi áo vứt trên ghế đâm vào trong phòng vòng vài vòng mới
hơi bình tĩnh lại, cười hì hì chôn đầu trong chăn, nghĩ tới anh chàng nhân viên đẹp trai cao lớn kia,
ngây ngây ngơ ngơ cười rộ lên…

Nếu lúc này có người tiến vào nhất định không do dự túm cậu ném vào viện tâm thần…

Thật vất vả cười đủ, Quý Lâm bám lấy ghế đứng lên, xoạt xoạt xé giấy gói, lấy đồ bên trong ra…

Năm đó ba mẹ Quý Lâm tài trợ mua bộ phòng ở này là muốn cho Quý Lâm tương lai lấy vợ, đáng
tiếc người định không bằng trời định. Quý Lâm năm trước tốt nghiệp đại học, nhất thời xúc động
cùng trong nhà ra quỹ, trước chuyển lại đây ở…

“A, may hộp không rách.” Quý Lâm đỏ mặt sờ trứng rung mới đặt mua, nhìn hướng dẫn sử dụng, lại
lo lắng kiểm tra rồi kéo rèm khóa cửa, xác nhận an toàn sau mới lột áo đi phòng tắm.

Quý Lâm trước khi ra quỹ đã chia tay với bạn trai, bởi vì cậu tốt nghiệp sau hàng năm ru rú trong
nhà, chủ yếu dựa vào viết truyện onl và tạp chí kiếm thu nhập, không mấy ra khỏi nhà, vòng giao tế
nhỏ cho nên đến nay vẫn là ‘lính phòng không’, liền pháo hữu cũng không có.

Quý Lâm nhanh chóng tắm rửa một cái, lấy gel trơn ở bồn rửa bóp một ít, khép hờ mắt, một tay
chống vách tường, cúi eo bắt đầu thuần thục khuếch trương…

“Ưm…” Quý Lâm chuẩn xác đụng đến điểm G của mình, lấy tay ấn ấn, nhịn không được phát ra âm
thanh, rất nhanh cậu không hề thấy thỏa mãn, run run rút ngón tay ra, Quý Lâm trần truồng vào
phòng ngủ, lấy trứng rung nhét vào cơ thể mình.

Theo gel trơn trứng rung thuận lợi chui vào sâu trong, Quý Lâm rên một tiếng, kéo dây điều khiển
vị trí trứng rung, sau đó bật chốt….

Chấn động nho nhỏ chạm vào vách đạo mẫn cảm của cậu, Quý Lâm thấy chưa đủ xoay eo, lấy tay
đem trứng chuẩn xác áp vào điểm G.
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“Ư!” Điểm mẫn cảm liên tục bị kích thích, khoái cảm dần tích lũy đến khó có thể thừa nhận, Quý
Lâm vặn vẹo khó nhịn, dần dần quỳ không được đổ sang bên rơi vào chăn đệm mềm mại….

Quý Lâm hơi hé miệng lung tung rên rỉ, một tay nắm chym nhỏ điên cuồng cao thấp, một tay dâm
đãng chà vê đầu vú, thẳng nhu đến cứng rắn…

“A, không đủ,” trong lòng hư không khó chịu, Quý Lâm thở phì phò, gian nan bắt lấy chốt điều
khiển, hướng lên trên đẩy một cái…

“A – ” chấn động đột nhiên gia tăng, Quý Lâm tại mát xa đạt được cao trào, một cỗ chất lỏng màu
trắng điên cuồng phun ra…

Run rẩy tắt đi trứng rung, Quý Lâm nhắm mắt hưởng thụ dư vị, nhớ tới anh chàng chuyển phát ôn
nhu cúi người rút đi tờ hóa đơn, hơi thở ấm áp phất qua má cậu….

Cùng lúc đó Phó Tử Tiêu trở lại nhà mình ở tầng thượng, cởi áo khoác, ngồi trên sofa, nới lỏng dây
lưng, vươn tay an ủi em trai đang cứng rắn, tưởng tượng thấy Quý Lâm đỏ mặt khóa ngồi trên đùi
hắn, hai mắt rưng rưng vô lực lắc đầu: “Ư…. Không cần….”

Phó Tử Tiêu cánh tay ôm chặt lấy vòng eo mềm dẻo của Quý Lâm, hơi cúi đầu liếm nhũ tiêm sớm
sưng đỏ của cậu, một tay vói vào huyệt khẩu ướt át xấu xa moi lấy …

“A,” Quý Lâm khó nhịn ngửa đầu.

“Ân? Nơi này sao…” Phó Tử Tiêu rút tay ra, nâng lên thân thể bị tình dục nhiễm hồng của Quý
Lâm, dẫn cậu đem hậu huyệt nhắm ngay em trai đang bừng bừng kia chậm rãi ngồi xuống.

“Thoải mái sao?” Phó Tử Tiêu liếm lấy cần cổ khẽ run của Quý Lâm, một chút một chút hướng lên,
liếm qua vàng tai lành lạnh, sau đó dùng đầu lưỡi khẽ câu, bắt chước động tác làm tình, đâm vào
trong…

“A, thoải mái….” Quý Lâm thừa nhận những cú thúc cuồn cuộn không ngừng từ thân dưới, dâm
đãng vặn vẹo eo, khắp phòng đều là tiếng nước dâm mị cùng thanh âm ba ba ba làm người đỏ mặt.

“A……” Theo Quý Lâm kinh hô, hai người đồng thời đạt tới cao triều, tinh dịch của Quý Lâm bắn
đầy trên bụng hai người, Phó Tử Tiêu thì bắn trong thân thể Quý Lâm….

Phó Tử Tiêu mở hai mắt, thỏa mãn thở dài, tựa vào trên sofa.

Trong phòng thực im lặng, hắn rõ ràng đếm được tiếng thở dốc của mình, ở trong lòng khẽ gọi”
Quý Lâm, Quý Lâm, Quý, Lâm……

Sớm hôm sau, Quý Lâm sớm mở mắt, nhảy xuống giường mở máy tính, vào Taobao.

“Thạch Đầu tại sao?”

“Tại tại, Quý Lâm mày khó được sớm vậy đã gọi tao.”

Thạch Đầu là bạn hồi đại học, ra quỹ còn sớm hơn Quý Lâm, tốt nghiệp sau kiêm chức mở Taobao,
cùng bạn trai bán sex toy…
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“A, tao muốn mua chút đồ…” Quý Lâm nhớ tới đêm qua, có điểm ngượng ngùng.

“Ờ, tao còn tưởng trứng hỏng. Mày muốn mua gì?”

“A…này, để tao coi.”

“Đi, cứ tự nhiên, chọn tốt nói tao, tao giảm giá cho.”

Thạch Đầu trả lời lại, trong chốc lát lại bổ câu: “Quý Lâm nha, thật sự không được, mày tìm đại
thằng nào đi, mấy cái toy này không thay người thật được đâu.”

Quý Lâm nghĩ nghĩ, không biết trả lời ra sao, đành gõ “cám ơn”

Quý Lâm chọn nửa ngày, chọn một trứng một gel, sau đó do dự một chút, lại chọn một hộp mũ, nhờ
Thạch Đầu tách ra giao hàng…

“Cái gì, tách ra giao hàng, kia không phải lãng phí tiền sao?”

“Ừm, mày đừng quản, tiền ship tao ra, cách ngày mày phát một món cho tao. OK?”

“OK thì OK, no vấn đề, tao chỉ muốn hỏi chút vì sao.”

“Không vì sao.”

“Láo, Quý Lâm mày thành thật cho tao, mày muốn làm sao!”

Quý Lâm đang muốn trả lời, di dộng chợt vang, biểu hiện Thạch Lỗi, Quý Lâm đành phải tiếp: “Ai,
Thạch Đầu.”

“Mày nói mau mày muốn làm sao!” Quý Lâm vừa nghe chỉ biết, chuẩn men tâm hồn bà tám nhà
Thạch Đầu lại hừng hực sống dậy.

Sớm biết không nên tìm nó, Quý Lâm thở dài, bị nó nghe thấy lại chuẩn bị cà kê…

Quý Lâm xin tha cũng vô dụng, đành khai.

“Này có gì phải dấu, chuyện tốt nha! Tuy biện pháp có ngu một tí nhưng mày yên tâm, vì tính phúc
nhà mày, tao liền mũ cũng bóc ra chia nhỏ, một ngày một cái, bảo đảm mày thu liên tục nửa tháng!”

“Ê ê, không cần khoa trương như vậy a!” Quý Lâm đang muốn phản đối, Thạch Đầu đã hấp tấp cúp
điện thoại.

……~(～o￣▽￣)～o 。。。……o～(＿△＿o～) ~。。。

Quý Lâm đầy lòng chờ mong, đến ngày thứ ba, món thứ nhất đã tới….

Nhưng mà khi mở cửa, Quý Lâm mặt nhăn thành bánh bao….

Cậu chuyển phát viên đứng ở cửa mặt vẻ xin lỗi đứng xa chút: “Xin lỗi a, là mùi tỏi, hai ngày nay
tôi đã cố ăn ít….”
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“Không, còn đi.” Quý Lâm ký nhận, nói cảm ơn…

Lại qua một ngày, chuông cửa đúng giờ vang lên, Quý Lâm vội chạy tới lại là vẻ mặt thất vọng:
“A?”

“Ách, làm sao vậy, còn mùi tỏi?” Phó Đông đứng ở cửa cúi đầu ngửi chính mình, khó hiểu nhìn
Quý Lâm.

“Không, không ngửi được.” Quý Lâm ký nhận, nhịn không được hỏi, “Cái kia, anh nhân viên mới
của các anh đâu?”

“Mới tới?” Phó Đông nhức đầu, “Không có a, cậu xác định là công ty chuyển phát chúng tôi?”

“Xác định a,” Quý Lâm có điểm sốt ruột, “Liền cái rất cao, tuần trước...”

“Nga!” Phó Đông bừng tỉnh đại ngộ, vỗ ót, “Hắn từ chức!”

“Nga, như vậy a...” Quý Lâm thất thần đóng cửa lại, đem bọc chuyển phát vứt trên mặt đất, buồn
bực ngồi vào trước máy tính tiếp tục viết văn.

Phó Tử Tiêu đang ở nhà ăn cùng đội phòng cháy làm kiểm tra thường lệ, di động vang, hắn vừa thấy
Phó Đông lập tức tắt máy.

Lại qua vài phút, di động lại vang, vẫn là Phó Đông.

“Nhóc thối này lại làm sao?” Phó Tử Tiêu nghĩ nghĩ, để quản lí ứng phó, tiếp điện thoại.

“Ai, anh!”

Phó Tử Tiêu vừa nghe Phó Đông gọi anh mí mắt liền nhảy: “Có việc nói mau, anh mày đang bận!”

“Nga, yên tâm đi anh, không phải tìm anh hỗ trợ, có chuyện muốn báo anh tiếng.”

“Nói ngắn gọn!”

“Vâng, anh, không phải tuần trước nhờ anh một lần sao? Liền ở trong khu anh ở đó, anh nhớ
không?”

Quý Lâm? Ta đương nhiên nhớ, Phó Tử Tiêu nhớ tới cậu trai trắng trắng mềm mềm một đầu tổ
chim mặt đỏ hồng, thái độ liền dịu xuống.

“Nhớ, làm sao?”

“Ai, hai ngày nay em đưa đồ cho cậu ta, cậu ta hỏi ‘anh nhân viên mới kia đâu’, em nói anh từ chức,
hai người không phải ở cùng khu sao, nhớ đừng làm lộ a!”

“Hai ngày nay cậu ấy lại thu chuyển phát nhanh?” Phó Tử Tiêu hít sâu một hơi, nổi lên một kế
hoạch.
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“A, cậu ta chuyển phát đặc biệt nhiều, bình thường cũng không mấy ra ngoài. Em đoán hai người
gặp gỡ xác suất không cao.”

Gặp gỡ xác suất không cao? Không cao sao được? Không cao sẽ làm cho cao!!

“Đông tử, anh với chú thương lượng chuyện này.”

“Đại ca ngài nói! Tiểu đệ nguyện làm trâu ngựa cho anh! Lên núi đao xuống chảo dầu, toàn do anh
quyết định!” Phó Đông nghe được Phó Tử Tiêu ôn hòa nói nhất thời liền khẩn trương…

Phó Tử Tiêu đã có thể tưởng tượng ra bộ dáng Đông tử đối hắn nghiêm chào: “Không như vậy
phiền toái, lần tới nếu lại có Quý Lâm chuyển phát, chú liền giao cho anh, anh giúp chú đưa.”

“Ai?” Phó Đông hiển nhiên không phản ứng lại đây, “Anh đang nói cái gì vậy?”

“Đừng vô nghĩa, liền định như vậy!” Phó Tử Tiêu treo điện thoại, xoay người vào quán.

Chạng vạng hôm sau, Phó Tử Tiêu đang ở nhà ăn xem sổ sách, di động vang.

“A lô?”

“Anh, hôm nay lại có bưu kiện của Quý Lâm, em nghĩ hôm qua như lời anh nói có thể sẽ muộn một
chút mới đưa, chờ anh sao.”

“Ừm tốt, chú gọi Quý Lâm nói với cậu ấy hôm nay có thể sẽ đưa muộn một chút.”

“Yes sir! Đúng rồi, anh!”

“Còn có việc?”

“Anh, em giống như hiểu được anh muốn làm gì !”

“Trong lòng hiểu được là được, câm miệng!”

“Vâng! Lão đại!”

Quý Lâm sách mới rốt cục miễn cưỡng viết xong bản nháp, bắt đầu sửa chữa.

Hôm nay chuyển phát mãi chưa tới, Quý Lâm đối với máy tính buồn bã ỉu xìu xao gõ đánh, tổng
cảm thấy cả người không khoẻ, rõ ràng đóng word, theo ngăn kéo lấy gel cùng trứng mới mua, đi
phòng tắm đơn giản rửa sạch một chút, khẩn cấp đem một viên trứng nhét vào dũng đạo.

“Leng keng leng keng leng keng!” Chuông cửa vang thật không đúng lúc, Quý Lâm hoảng sợ, luống
cuống tay chân mặc quần ngủ, chạy tới mở cửa.

Cửa mở ra mang theo một trận gió, còn có một cỗ hương nước hoa nam giới.

“Lần này thật sự không có mùi tỏi!” Quý Lâm cười hì hì nói xong, sau đó trừng lớn ánh mắt sững sờ
ở tại chỗ, “Ách, như thế nào là anh...”
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Ngoài cửa Phó Tử Tiêu nắm một bao mỏng nhỏ, cười đến mặt mày hớn hở.

“A,” Quý Lâm chân tay luống cuống chỉ vào bọc nhỏ, Thạch Đầu vua bà tám này, cư nhiên thật sự
đem mũ mở bóc ra gửi! Bọc này cũng không tránh khỏi quá nhỏ chút! Bối rối khi, Quý Lâm sâu sắc
cảm giác được trứng rung sau hạu huyệt trượt một chút, nhất thời khẩn trương không dám lộn xộn.

Phó Tử Tiêu nhìn Quý Lâm hồng thấu lỗ tai, hận không thể một hơi gặm vào miệng, tầm mắt từ trên
xuống dưới đảo qua trước mặt cậu nhỏ đáng yêu này: Ừ, tóc vẫn là lộn xộn, nhưng thực nhẹ nhàng
khoan khoái, ngũ quan không tính xuất chúng, nhưng là ánh mắt mở to có vẻ vô tội lại dụ hoặc, áo
ngủ rộng thùng thình, giặt có chút phai màu, mơ hồ có thể nhìn đến hai điểm nâu trước ngực....

Phó Tử Tiêu bất động thanh sắc nuốt nước miếng, đưa gói đồ: “Mời ký nhận.”

Quý Lâm cứng ngắc cầm đồ, tại hóa đơn tùy tiện vẽ vài nét bút trả về.

“Cám ơn,” Nhìn Quý Lâm tùy tiện ký ra chuyển phát đơn, Phó Tử Tiêu cười cười nói, “Phía trước
chuyển phát viên xin nghỉ, về sau đều là tôi đưa đồ.”

“Nga, kia làm phiền anh.” Quý Lâm cố gắng kẹp chặt trứng rung, trong lòng chờ đợi Phó Tử Tiêu
nhanh chút rời đi.

Phó Tử Tiêu cũng không để cậu như ý, chỉ chỉ gói đồ: “Cậu muốn mở ra xác nhận một chút có hỏng
gì hay không?”

“Không không không...” Quý Lâm vội vàng lại xua tay lại lắc đầu.

“Hử? Cậu xác định?” Phó Tử Tiêu tựa vào khung cửa nhà Quý Lâm,“Vậy, tôi đi?”

“Ừ.” Quý Lâm gật gật đầu, na lấy bước chân chuẩn bị đóng cửa.

“Từ từ!” Lúc cửa sắp đóng lại, Phó Tử Tiêu đột nhiên lấy tay chống lại, cúi đầu nhìn Quý Lâm,
“Tôi gọi Phó Tử Tiêu.”

“Ừ!”

Cửa đóng sầm lại, Phó Tử Tiêu sờ sờ cằm, xoay người về nhà.

Bên trong Quý Lâm đem gói đồ tùy tay quăng xuốn, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng ngủ, quỳ
gối bên giường lột đồ, run tay đem trứng rung lấy ra.

Phía trước không biết khi nào đã nổi lên phản ứng, Quý Lâm ý nghĩ trống rỗng, máy móc triệt động
trong chốc lát liền bắn khắp nơi.

Đêm đó, Quý Lâm tại Phó Tử Tiêu trong mộng mặc áo ngủ bông, bị Phó Tử Tiêu đặt tại giường lớn
vê nắn không ngừng rên rỉ cầu xin tha thứ, cúc áo từng nút từng nút bị cởi bỏ, quần ngủ lỏng là lỏng
lẻo bị chậm rãi cởi ra, cả thân thể trắng mềm bị bắt mở ra, bởi vì cảm thấy thẹn mà rung động, mở
ra hai chân lộ ra hậu huyệt bí ẩn, bị Phó Tử Tiêu ngón tay xâm phạm đùa bỡn, sau đó....

Mộng tại thời khắc mấu chốt tỉnh lại, Phó Tử Tiêu phi thường khó chịu xốc chăn đi vào phòng tắm.
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Hơi nước bên trong Phó Tử Tiêu giống như thấy Quý Lâm cởi trần thân thể ghé vào trên tường, vặn
vẹo mông hướng hắn phát ra mời....

Rửa sạch phòng tắm sau Phó Tử Tiêu cảm thấy mệt chết đi, nằm về trên giường, hư không vô cùng.

Mà giờ này khắc này, Quý Lâm chính ngồi xổm trên ghế xoát Taobao.

Bởi vì tối hôm qua Phó Tử Tiêu xuất hiện quá mức đột nhiên, làm cho Quý Lâm đầu óc choáng
váng ở nhà chung quanh loạn chàng, nhỡ tay đánh vỡ tấm gương to trong phòng ngủ.

Chọn mấy nhà, Quý Lâm chọn một nhà cùng công ty chuyển phát chỗ Phó Tử Tiêu hợp tác, mua
một tấm kính toàn thân.

WangWang1 vang lên, là Thạch Đầu.

“Quý Lâm! Tình hình chiến đấu như thế nào!”

“... Bạn phát sai lầm rồi.”

“Quý Lâm! Tao hỏi thật sự! Màycùng anh chàng chuyển phát kia!”

“Cái gì đều không có a. Tao ngay cả hắn là thẳng nam hay không cũng không biết.”

“Mày như thế nào ngu vậy a! Mày không biết thử hắn sao?!”

“Như thế nào thử ?”

“Câu dẫn hắn a! Đừng nói mày sẽ không!”

“Tao đúng là không...”

Quý Lâm dự cảm đến trình độ high của Thạch Đầu đối với chuyện này sau, thập phần hối hận đem
hết thảy đều nói cho Thạch Đầu.

Nhưng mà, giờ này khắc này, đối mặt một cái đột nhiên ngồi chuyến xe lửa đầu theo thành thị bên
kia đặc biệt chạy tới ‘Truyền thụ kinh nghiệm’ Thạch Đầu, Quý Lâm cảm thấy nói cái gì đều đã quá
muộn.

“Kia, này, chờ kia chuyển phát lại đến thời điểm mặc vào!” Quý Lâm tiếp nhận Thạch Đầu vứt cho
này nọ nhìn thoáng qua, như phỏng tay vứt một bên.

“Không mặc!”

“Một cái quần lót mà thôi mày ngại cái gì! Mày biết này muốn bao nhiêu tiền sao? Tao cố ý giúp
mày mua, phải mặc!”

“Này cũng quá...” Quý Lâm sau này lui lại mấy bước, tựa vào trên tường.

1 Wangwang: cửa sổ chat trên taobao, na ná Y!M hay QQ
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“Nghe tao đúng vậy!” Thạch Đầu mở tủ quần áo Quý Lâm chọn lựa, lấy ra một bộ áo ngủ, tính cả
quần lót vừa rồi bị Quý Lâm để tại một bên toàn bộ đưa cho Quý Lâm, “Đi phòng tắm thay!”

Quý Lâm bị nhốt trong phòng tắm, đối với gương rối rắm không thôi, Thạch Đầu cố ý chọn một bộ
áo ngủ mỏng nhất, còn có quần lót không mông này.

Thạch Đầu bên ngoài không kiên nhẫn, đập cửa phòng tắm kêu: “Cho mày thử xem mà thôi, này
cũng không dám, chỉ biết mua này nọ, làm cho người ta đưa cho ngươi, có thể có tiến triển mới là lạ!
Mày ý, liền cùng trứng rung quá cả đời đi em, forever alone! Hiểu hay không?”

Quý Lâm cau mày đem quần áo vò thành một cục: “Thạch Đầu, tao thực không nghĩ thử.”

“Không thử mặc bây,” Thạch Đầu xao gõ cửa,“Đi ra!”

Quý Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm quần áo đi ra ngoài, nhìn đến Thạch Đầu theo trong bao lấy
ra một đống này nọ vứt lên giường.

“Này đó là?” Quý Lâm nhìn đến một trái bóng nhựa mày xanh lăn ra, giúp nhặt lên, phát hiện trên
bóng mang gai mềm, còn nói với dây lưng màu đen, là toy bịt miệng, Quý Lâm ở cửa hàng của
Thạch Đầu nhìn thấy qua.

“Thạch Đầu, mày mang này tới làm gì?”

“Đưa mày, muốn hay không?” Thạch Đầu tức giận trở về một câu.

Quý Lâm ngồi vào bên giường lật lật, trừ bỏ toy bịt miệng, còn có còng tay, dây buộc, pennis giả
màu đen cùng với một ít toy Quý Lâm chưa thấy qua.

“Đưa tao?”

“Đúng, toàn bộ đưa mày! Không có việc gì chính mình chơi a! Tao phải về, chỉ xin nghỉ nửa ngày.”

Quý Lâm muốn đưa Thạch Đầu xuống lầu, bị cự tuyệt.

“Tao kêu xe đi.” Thạch Đầu nói xong, nhanh nhẹn đi giày, nhịn không được trở lại bắn một cái trên
trán Quý Lâm: “Noel vui vẻ, chúc may mắn.”

Noel?

Đóng cửa, Quý Lâm mở ra máy tính đổ bộ QQ, quả nhiên thu được vài cái chúc mừng Noel.

Ai, mình đều đã quên, hôm nay là đêm bình an....

Quý Lâm vẫy vẫy đầu.

Ngoài cửa sổ không biết khi nào bay lên vài bông tuyết, Quý Lâm cầm lấy di động cách thủy tinh
chụp mấy tấm, đối hiệu quả không quá vừa lòng, đẩy ra cửa sổ, một trận gió lạnh tràn vào, đông
lạnh khiến cậu thẳng run run.
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Chán đến chết bỏ qua di động, Quý Lâm chạy tới phòng bếp cho chính mình nấu một chén nóng mì
trứng gà cà chua nóng hôi hổi, trước khi hạ nồi ném vào một cây lạp xườn hâm nóng, sụp soạp ăn,
hút khụt khịt, một giọt nước mắt run rẩy bắt tại chóp mũi, không tiếng động lọt vào trong bát.

Đừng khóc, không có gì phải khóc. Quý Lâm lau mặt, bưng bát lên một hơi uống sạch, đầu lưỡi run
lên, yết hầu nóng cay. Không có việc gì, mình không sao.

Nước lạnh từ vòi chảy xuống, Quý Lâm cúi đầu, im lặng mà cẩn thận rửa bát....

Rốt cục vẫn là, rửa không nổi nữa.

Áp lực nức nở thanh dần dần vượt qua tiếng nước ào ào.

Quý Lâm hai tay điên loạn bám lấy thành bồn, giống như bệnh nhân hen suyễn, vô lực giương
miệng, nước mắt tuôn rơi rơi vào bồn, gõ nát gương mặt văn vẹo in trên mặt nước.

Tịch mịch giống như dây leo nhanh chóng sinh trưởng, không kiêng nể gì dọc theo Quý Lâm hai
chân hiện lên, bá đạo giữ lấy thân thể của cậu, điên cuồng mà xâm phạm, khiến cậu thống khổ,
khiến cậu run run, khiến cậu tuyệt vọng....

Buổi chiều buôn bán vừa mới bắt đầu khi, Phó Tử Tiêu dặn dò quản lí vài câu, vội vàng rời đi.

Ghế sau xe đặt một gói đồ cao bằng một người, trên hộp các tông viết ‘Hàng dễ vỡ, hãy nhẹ tay’.

Trên đất có chút tuyết đọng, Phó Tử Tiêu nại tính tình theo dòng xe thong thả chạy về nhà, tới gara
khi, kìm lòng không đậu cười ra tiếng.

Cậu bảo an run rẩy đi ngang qua nhìn đến một hộ gia đình quen thuộc ôm một gói đồ thật lớn vẻ
mặt ngây ngô cười đi vào thang máy, không khỏi cảm thán: “Đêm bình an đều có thể mừng rỡ cùng
kết hôn nhập động phòng giống nhau, thật sự là đồng nhân bất đồng mệnh a...”

Chuông cửa vang lên thời điểm Quý Lâm giật nảy một cái, chuyển phát?!

Trước khi mở cửa Quý Lâm cố gắng làm vài cái hít sâu, khiến chính mình thoạt nhìn cùng bình
thường giống nhau.

“Hi, Quý Lâm, đồ của cậu, hôm nay cái này đặc biệt to!” Phó Tử Tiêu hai tay đỡ một gói đồ nhìn
qua rất nặng, nhìn Quý Lâm, ôn hòa cười nói,“Tôi giúp cậu bê vào?”

“Ách, không cần.” Quý Lâm vừa muốn cự tuyệt, Phó Tử Tiêu đã đá rơi giày da đi tất tự cố tự đi vào
cửa, “Thật sự rất nặng, hơn nữa hình như là đồ dễ vỡ, là đồ cậu mua trên mạng?”

“Ai, kia, để lại cửa thì tốt rồi!” Quý Lâm có chút sốt ruột, đỡ một góc gói đồ đặt bên tường, sợ Phó
Tử Tiêu lại hướng trong đi.

“Nga, cậu mở ra nhìn xem a, nếu có hư hao, cũng đừng ký nhận,” Phó Tử Tiêu nói xong, hỗ trợ xé
mở băng dán,“Tôi giúp cậu mở. Hàng hiên còn rất lạnh, cậu đem cửa đóng được không?”
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Quý Lâm không biết làm sao bồi hồi trong chốc lát, vẫn là đánh không lại Phó Tử Tiêu thái độ ôn
nhu cùng nụ cười tươi, ngoan ngoãn đến một bên, khép cửa, cúi đầu đem Phó Tử Tiêu tùy ý cởi giày
da dọn xong.

Mặt da mềm mại khiến Quý Lâm trong lòng lộp bộp một chút, quay đầu nhìn về phía người đang
chăm chú bóc gói giấy, áo khoác màu đen cùng khăn quàng màu sậm nhìn ra được giá trị xa xỉ, còn
có quần tây bên dưới áo choàng.

Quý Lâm cảm giác được tim mình đập thình thịch, cắn cắn môi dưới, vừa vặn Phó Tử Tiêu cười
quay đầu lại: “Là gương to, tôi giúp cậu chuyển đi ra.”

“À, kia gì, anh cứ để đấy, tự tôi làm thì tốt rồi.” Quý Lâm đại khái liếc mắt một cái, một cái rất cao
gương to, nhìn qua không có hư hao, “Đưa cho tôi, tôi ký nhận.”

Phó Tử Tiêu không có trả lời, hai ba cái lột sạch xốp bọc ngoài gương: “Để lại nơi này sao, cậu
muốn soi thử không, tôi cảm thấy này gương giống như có điểm lệch.”

Quý Lâm khẽ cắn môi: “Không cần, cứ như vậy a.”

“Lại đây nha,” Phó Tử Tiêu đột nhiên vươn tay, đem Quý Lâm túm đến trước gương mặt, theo sau
lưng đỡ lấy bả vai Quý Lâm,“Chính cậu nhìn xem, thật sự có điểm lệch.”

Bàn tay ấm áp cách áo ngủ đơn bạc chặt chẽ nắm hai vai Quý Lâm.

Gương không có sai lệch, phi thường tinh tường chiếu ra Phó Tử Tiêu anh tuấn mỉm cười cùng thần
sắc phức tạp Quý Lâm, Phó Tử Tiêu mị mắt, ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua Quý Lâm vô ý
buông ra vạt áo lộ ra một góc nhỏ da thịt.

“Buông!” Quý Lâm bỏ ra Phó Tử Tiêu, rốt cục kiềm chế không được, “Anh căn bản không phải cái
gì chuyển phát viên, anh muốn làm gì!?”

Phó Tử Tiêu tiến lên nửa bước, mở ra hai tay làm ra một bộ dở khóc dở cười: “Cậu đừng hiểu lầm,
tôi là chuyển phát, làm thêm.”

“Nói bậy.” Quý Lâm tức giận đến ngẩng đầu lên, trừng mắt Phó Tử Tiêu.

Phó Tử Tiêu nhìn Quý Lâm hai mắt, ngẩn người, trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng hỏi: “Cậu mới
khóc?”

“Ách,” Quý Lâm bị chọt trúng, chột dạ lắc đầu,“Không liên quan đến anh, anh đi đi.”

“Tôi không đi,” Phó Tử Tiêu nhẹ nhàng nói xong, tháo ra khăn quàng cổ ủ đến nóng rực, đá đến
một bên, hơi hơi cúi gập thắt lưng, nhìn hai mắt đỏ lên của Quý Lâm,“Xảy ra chuyện gì?”

Quý Lâm xoay quá, né tránh tầm mắt tìm kiếm của Phó Tử Tiêu.

Phó Tử Tiêu không chiếm được trả lời, nhìn chung quanh phòng khách trống trải lạnh lùng, chú ý
tới phòng ngủ nửa khép, theo bản năng nhấc chân đi qua.

“Này anh...” Quý Lâm vươn tay đi túm Phó Tử Tiêu, nhưng đã muộn.
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Cửa phòng ngủ bị Phó Tử Tiêu một cước đá văng, trên giường phân tán gì đó tại trong nháy mắt
toàn bộ bại lộ tại trước mặt Phó Tử Tiêu.

……………. o(*≧▽≦)ツ┏━┓ hắc hắc…. đoán xem là gì ~~~~……………

Phó Tử Tiêu ánh mắt ám ám, quay tay kéo Quý Lâm đi vào.

“Anh coi mình là ai chứ!” Quý Lâm mặt trướng đỏ bừng, rụt cánh tay ý đồ giãy khỏi tay Phó Tử
Tiêu.

Phó Tử Tiêu nghĩ nghĩ, buông Quý Lâm ra, đem áo khoác mình cởi, ném tới trên bàn, lập tức ngồi ở
bên giường, cầm lấy một cái dương cụ cao su giả màu đen nhìn kỹ.

“Anh đừng động này đó!” Quý Lâm vươn tay chém giết, phác cái không, bị Phó Tử Tiêu nhẹ nhàng
mượn lực đẩy, đặt tại trên giường.

“A...” Quý Lâm thét lớn một tiếng, giây tiếp theo, cả người Phó Tử Tiêu đã đặt ở trên người, một
tay nắm lấy cằm Quý Lâm.

“Em như thế nào có nhiều sex toy như vậy, hử?” Phó Tử Tiêu ngăn chặn Quý Lâm hành động, thở
hổn hển tới gần bên tai Quý Lâm,“Em liền như vậy muốn tìm bất mãn?”

“Không phải.” Quý Lâm gấp đến độ cả người vặn vẹo, lung tung cọ tại trên người Phó Tử Tiêu.

Cảnh trong mơ hòa sự thật giống như lúc này đột nhiên kết hợp một thể, Phó Tử Tiêu một hơi cắn
dáy tai Quý Lâm, xúc cảm răng nanh sợ tới mức Quý Lâm không dám lại động.

“A,” Một đôi bàn tay to nóng bỏng bá đạo vói vào áo Quý Lâm, dọc theo thắt lưng mềm dẻo một
đường hướng về phía trước vân vê, “Không cần...” Quý Lâm ý đồ tránh né, lại bị càng sâu ép vào
đệm giường lý, dáy tai mẫn cảm bị một cái lưỡi mềm xoay quanh liếm lấy, nhũ tiêm tại bị nắm
khoảnh khắc cứng rắn lên.

Phó Tử Tiêu hết sức an ủi, thẳng đến nghe được Quý Lâm vô ý thức rên rỉ, vừa lòng liếm liếm môi,
buông ra lỗ tai đã hoàn toàn ướt át, dọc theo cổ Quý Lâm một đường hôn xuống.

Cúc áo ngủ nút một bị cắn xuống, tay Quý Lâm run run cắm vào tóc Phó Tử Tiêu, vô lực cầu xin:
“Không, xin anh...”

“Hừ,” Quý Lâm cầu xin tha thứ khiến Phó Tử Tiêu hưng phấn khó nói lên lời, một bên đem Quý
Lâm cứng rắn đầu vú ngậm trong miệng, ra sức liếm, một bên đem hai tay tiến vào trong quần Quý
Lâm, cách quần lót tình sắc vỗ về chơi đùa hai cánh mông.

“Ư,” Chính là vuốt ve hòa liếm hôn, đã nhượng Quý Lâm không thể ức chế lâm vào khoái cảm
trung,“Ư, không đủ...”

Phó Tử Tiêu đột nhiên buông ra Quý Lâm, nâng lên thân đến hai ba cái lột sạch quần áo chính mình,
lại đem Quý Lâm quần ngủ cùng quần lót đồng thời kéo xuống, lại lần nữa cúi người xuống dưới,
xích lõa da thịt càng thêm thiếp hợp.
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Hai người không hẹn mà cùng phát ra thỏa mãn thở dài.

Quý Lâm kìm lòng không đậu ôm Phó Tử Tiêu, hai tay tại trên lưng rắn chắc của đối phương du đi.

Phó Tử Tiêu tùy ý Quý Lâm như động dục cọ động trên người mình, vươn tay lục lọi trên giường,
đụng đến tuýp gel trơn cùng vừa mới xem qua giả dương cụ.

“Ân?” Trên người nguồn nhiệt ly khai, Quý Lâm không khoẻ xoay thắt lưng, hai mắt mê mang nhìn
phía Phó Tử Tiêu.

“Ngươi bình thường chính mình như thế nào chơi?” Phó Tử Tiêu kéo qua tay Quý Lâm, nặn một
đám gel trơn,“Làm cho ta xem.”

Quý Lâm nghe lời xoay người, nằm úp sấp quỳ gối trên giường, đưa ngón tay chậm rãi nhét vào
chính mình dũng đạo.

Phó Tử Tiêu thở hào hển, nhìn khối thân thể tràn ngập dụ hoặc này, thân thủ an ủi lấy chính mình
nửa cứng rắn tính khí, ách cổ họng mệnh lệnh: “Chân mở lớn một chút, khiến ta xem rõ ràng.”

Quý Lâm miễn cưỡng đem chân lại mở ra một ít, nức nở lấy bỏ vào ngón tay thứ hai.

“Ân, a...” Quý Lâm thuần thục án lấy chính mình tuyến tiền liệt, phân thân phía trước dần dần trở
nên cứng rắn.

Phó Tử Tiêu nhìn, tại giả dương cụ bôi chút gel trơn, sau đó nắm bắt Quý Lâm ngón tay bắt buộc
cậu rút ra.

“Không!” Sau huyệt hư không khiến Quý Lâm kịch liệt xoay thắt lưng bãi mông.

“Đừng nóng vội,” Phó Tử Tiêu đè lại bộ mông đã hồng nhuận của Quý Lâm, đem giả dương cụ
chậm rãi nhét vào tiểu huyệt phiếm lấy dâm mị thủy quang.

“Không đủ, này không được...” Quý Lâm còn tại lung tung kêu la, Phó Tử Tiêu một tay đem Quý
Lâm lật qua, cúi đầu hôn phân thân cao cao nhếch lên của Quý Lâm, sau đó một hơi ngậm lấy.

“A,” Quý Lâm hưởng thụ lấy tính khí bị bao bọc thoải mái, không hề cầu xin, cả người mềm yếu
xuống dưới, miễn cưỡng rên rỉ.

Phó Tử Tiêu ra sức phun ra nuốt vào vài cái, cảm thấy không sai biệt lắm, cầm lấy Quý Lâm thắt
lưng sửa nằm nghiêng, đem giả dương cụ rút ra, tại Quý Lâm kêu la nháy mắt nâng lên Quý Lâm
một chân, đem chính mình sớm kiềm chế không được tính khí nhắm ngay huyệt khẩu đang khép mở
nhất cắm tận gốc, nhanh chóng trừu sáp đứng lên.

“Ân a!” Quý Lâm hưng phấn mà kêu to, theo Phó Tử Tiêu động tác đong đưa lấy mông bộ, liều
mạng đón ý nói hùa lấy phần khoái cảm này.

Phó Tử Tiêu chôn ở gáy Quý Lâm hung hăng cắn hút, lưu lại một cái thâm tử ấn ký.

Tư thế dần dần từ nằm nghiêng biến thành nằm úp sấp, Phó Tử Tiêu nắm Quý Lâm cằm, nghiêng
đầu, lời lẽ giao triền.
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Quý Lâm bị động thừa nhận lấy Phó Tử Tiêu ẩm ướt hôn, trúc trắc vươn lưỡi đến ngốc đáp lại.

Phó Tử Tiêu hút lấy đầu lưỡi không ngừng run rẩy của Quý Lâm, đột nhiên nhanh hơn tốc độ trừu
sáp, Quý Lâm mạnh run lên cong lưng, xoay quá chôn ở đệm chăn kêu rên, hậu huyệt co rút lại,
màu trắng tinh dịch một cỗ một cỗ bắn ra.

“A!” Phó Tử Tiêu đã ở đồng thời phát ra một tiếng thỏa mãn thở dốc, phóng thích tại Quý Lâm
trong cơ thể.

Dư vị qua đi, Phó Tử Tiêu lưu luyến không rời rút ra, kéo cánh tay Quý Lâm đang che lấy hai mắt,
ôn nhu trác hôn Quý Lâm mặt mày: “Ngượng ngùng ?”

Quý Lâm do dự nhìn trộm Phó Tử Tiêu mê người mỉm cười, rũ mắt xuống gật gật đầu.

“Thật đáng yêu.” Phó Tử Tiêu một hơi gặm lấy gương mặt phiếm đỏ của Quý Lâm, ý do chưa hết
liếm liếm,“Tắm rửa?”

“Ân.”

………

“A...” Trong phòng tắm thủy khí mông lung, Quý Lâm bị hung hăng đặt ở trên vách tường lạnh lẽo,
thất thần ngẩng đầu lên, hai tay cố hết sức ôm lấy bả vai kiên cố của Phó Tử Tiêu, hai chân ôm lấy
vòng eo không ngừng kích thích của Phó Tử Tiêu, ngón chân cụm lại.

“Thế nào, thích không?” Phó Tử Tiêu nâng lên cánh mông co dãn mười phần của Quý Lâm, nhìn
Quý Lâm động tình, đong đưa phần eo, một chút một chút đỉnh nhập cành sâu vào dũng đạo ẩm ướt
nhuyễn mềm của Quý Lâm.

“A, không được, muốn, bắn...” Quý Lâm đứt quãng phát ra vài cái âm tiết, Phó Tử Tiêu đưa cậu đặt
trên bồn tắm, cao cao nâng lên Quý Lâm hai chân phóng tới chính mình đầu vai.

Mông bộ bị bắt rời đi bồn tắm, không có chống đỡ, Quý Lâm kích động lắc đầu.

Gan bàn chân bị Phó Tử Tiêu không có hảo ý quát vài cái, Quý Lâm lắc lắc thân mình kêu sợ hãi
lấy cầu xin tha thứ, “Thật sự, không được...” Đang nói, tinh dịch phun tới, dừng ở Quý Lâm trước
ngực.

Phó Tử Tiêu rời khỏi đến, nhanh chóng triệt động vài cái, bắn tại Quý Lâm giữa hai chân.

“Ân, không...” Quý Lâm xụi lơ tại bồn tắm, Phó Tử Tiêu lấy quá vòi hoa sen chậm rãi súc, sau đó
đem nhân vác về phòng ngủ.

Thiên toàn địa chuyển gian, Quý Lâm cảm thấy chính mình sắp té xỉu.

Rốt cục lại đổ hồi trên giường, Quý Lâm thả lỏng thân thể, nhắm hai mắt lại.

“A, đừng ngủ.” Phó Tử Tiêu nắm bàn tay lười biếng của Quý Lâm, hôn hôn mấy ngón tay đang
cuộn tròn của Quý Lâm, sau đó vươn đầu lưỡi tại Quý Lâm trong lòng bàn tay họa vòng.
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“A,” Quý Lâm miễn cưỡng tránh ra hai mắt, cầu xin nhìn Phó Tử Tiêu, “Mệt.”

Phó Tử Tiêu bị Quý Lâm này bức mềm nhũn bộ dáng đả động, cúi xuống thân ngậm vào Quý Lâm
môi, nhẹ nhàng cắn hút, sau đó đem đầu lưỡi tham tiến trong miệng mà Quý Lâm đã ngoan ngoãn
mở ra, trải qua triền miên, mới ý do chưa hết rời khỏi, nâng lên thân đến, dọc theo Quý Lâm mặt
mày, chóp mũi, cằm, hầu kết, một tấc một tấc trác hôn đi, cuối cùng dừng ở trên rốn Quý Lâm, nhẹ
nhàng liếm một vòng.

Quý Lâm bụng một trận tô ngứa, không khỏi nhíu mày, nhỏ giọng hừ hừ.

Phó Tử Tiêu cảm thấy mỹ mãn ôm Quý Lâm nằm ngay, kéo qua chăn đắp cho hai người.

Một đêm vô mộng, khi Quý Lâm tỉnh lại, nhìn đến Phó Tử Tiêu mặt đối mặt ôm chính mình thắt
lưng, một tay còn dừng ở đầu vú của mình, nhất thời hồng thấu mặt.

Phó Tử Tiêu cũng tỉnh lại, còn buồn ngủ ôm chặt Quý Lâm, không kiêng nể gì tại Quý Lâm vú nhu
niết.

“Ân, đừng như vậy...” Quý Lâm gần sát Phó Tử Tiêu, thẹn thùng há mồm hàm trú Phó Tử Tiêu nhũ
tiêm.

Phó Tử Tiêu nhìn hắn tỉnh, nắm Quý Lâm cằm hôn môi, sau đó trảo quá một cái quần lót ngày hôm
qua tại Quý Lâm trên giường đụng đến đưa cho Quý Lâm: “Mặc vào.”

Quý Lâm vừa thấy, đúng là cái mà ngày hôm qua Thạch Đầu cho cậu.

Quý Lâm quăng đến một bên, làm nũng tựa vào Phó Tử Tiêu ngực: “Không mặc được không?”

“Không mặc quần lót đối thân thể không tốt.” Phó Tử Tiêu xoa xoa mái tóc hơi dài của Quý Lâm.

“Em muốn nói, không mặc này!” Quý Lâm trừng mắt nhìn Phó Tử Tiêu.

“Mặc vào nhìn xem, anh thích.”

Quý Lâm theo Phó Tử Tiêu trong lòng trượt ra, đưa lưng về phía Phó Tử Tiêu: “Em không thích.”

“Kia, em tưởng cái điều kiện, chúng ta trao đổi, được không?” Phó Tử Tiêu đem quần lót lấy lại đây
nhìn nhìn, quyết định nếm thử dụ dỗ Quý Lâm.

“A, anh trước nói cho em biết, anh rốt cuộc là làm cái gì.” Quý Lâm lui tại chăn lý, đột nhiên nhớ
tới chuyện trọng yếu còn không có hỏi.

“Ân, em mặc vào, anh cái gì đều nói.”

“Không!”

“Kia quên đi, anh đi, chúng ta có duyên gặp lại a...” Phó Tử Tiêu nói xong, xốc chăn lên, lấy áo
sơmi nghiêm trang bắt đầu mặc.

Quý Lâm xoay người đứng lên, chăn chảy xuống đến thắt lưng, lộ ra một thân dâm mị dấu vết.
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Phó Tử Tiêu khẽ cắn môi, chuyên tâm cài cúc.

“Anh nói nha~.” Quý Lâm vô tội trát trát nhãn tình, vươn tay cầm tay Phó Tử Tiêu.

Phó Tử Tiêu cắn chặt răng, đẩy ra tay Quý Lâm, đem quần lót quăng đến Quý Lâm trước mặt: “Anh
đếm tới ba.”

“Ân... Này...” Quý Lâm khó xử nhìn quần lót đầy tính cảm kia cùng đã mặc quần áo Phó Tử Tiêu.

“Một, hai...”

“Em... Em mặc còn không được sao!” Quý Lâm túm quần lót quay người, chậm rãi mặc vào.

Tinh tế dây lưng vòng quá cánh mông, phía trước vải dệt lỏng lẻo nhẹ nhàng ôm lấy phân thân Quý
Lâm, Quý Lâm chà chà mặt, quay đầu nhìn Phó Tử Tiêu: “*Làu bàu* Đã mặc.”

Phó Tử Tiêu nghẹn cười dịch qua, vươn tay móc lấy dây lưng đàn hồi mười phần, bắn trên mông
Quý Lâm.

Quý Lâm mặt càng đỏ hơn, gắt gao khép lại hai chân, một cử động cũng không dám.

Phó Tử Tiêu theo sau lưng ôm chầm Quý Lâm, một bên thân thủ vuốt ve cánh mông trắng muốt của
Quý Lâm, một bên tiến đến Quý Lâm bên tai thấp giọng nói: “Anh ra quỹ sau rời đi gia, cùng bạn
bè hợp tác mở một nhà cơm Tây, hiện tại một người ở khu F tầng 37 nơi này.”

Một cái hôn, thâm tình chân thành dừng ở Quý Lâm bên tai.

“Ngày đó anh giúp thằng em thích ăn tỏi kia của anh , nhìn thấy em.”

Lại một cái hôn, triền miên trên đầu vai Quý Lâm.

“Trở về sau, luôn mơ thấy em.”

“Ân,” Quý Lâm nhéo xoay thắt lưng, kéo qua cái tay đang tùy ý chiếm tiện nghi đầu vú mình, “Thật
hay giả?”

“Thật sự,” Phó Tử Tiêu kéo Quý Lâm thắt lưng, để cậu ngồi ở trong lòng mình, đã nửa chào cờ
phân thân một chút một chút cọ lấy Quý Lâm lõa lồ mông khâu, “Mỗi ngày đều mơ thấy em, các
loại tư thế, các loại biểu tình, dù sao cuối cùng đều bắn được nơi nơi đều là...”

“Anh... Đừng nói nữa...” Quý Lâm cảm giác chính mình sắp thiêu cháy, mông khâu bị cứng rắn
đứng vững, khiến cậu cảm thấy một loại cảm giác vừa thẹn lại vừa khoái hoạt.

“Anh đã thực hiện lời hứa cái gì đều nói cho em,” Phó Tử Tiêu tại Quý Lâm giữa hai chân muốn
tìm bất mãn cọ động, vươn tay đi niết Quý Lâm hơi hơi ngẩng đầu tính khí, “Anh thích em.”

“A, em, em cũng vậy...”

Có đôi khi, đơn giản vài chữ, đủ để đốt hết thảy.
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Cuối cùng Quý Lâm bị ôm ở trong lòng Phó Tử Tiêu, sau huyệt ướt át bị Phó Tử Tiêu phân thân
nhồi đầy, quần lót vải dệt lỏng lẻo bị cao cao khởi động, sau đó tại Quý Lâm vong tình một lần một
lần lên lên xuống xuống, hoàn toàn dơ.

Sau lại, Quý Lâm hòa Phó Tử Tiêu song song nằm ở trên giường, lặp lại hôn môi, như thế nào cũng
không đủ.

Sau lại sau lại, Phó Tử Tiêu mang theo hành lý chạy vào nhà Quý Lâm. Thạch Đầu hữu tình đưa
tặng đạo cụ SM cùng Quý Lâm mới mua gương to, đều bị bọn họ hảo hảo lợi dụng.

“Ta biết đến chỉ có nhiều như vậy.” Thạch Đầu bất đắc dĩ buông hai tay, nhún nhún vai.

Cho nên câu chuyện của chúng ta đại khái cũng chỉ có thể viết đến nơi đây.

Cám ơn đã xem.

THETHETHETHE ENDENDENDEND


