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Tướng quân đừng mà wattpad

Ngươi lưu tại tướng quân phủ cũng vài thiên... Như thế nào mặt như vậy hồng..." Hồng nhi khẩn trương duỗi tay chạm đến chủ tử trơn bóng cái trán."Không có việc gì lạp! Đừng khẩn trương...""Như thế nào không khẩn trương, mấy ngày nay Hồng nhi bị tiểu thư sợ tới mức không nhẹ, tiểu thư ngươi nhưng đừng suy nghĩ không khai, đương cái tướng
quân phu nhân cũng coi như trèo cao, liền cầu chủ tử đừng nghĩ không khai..."Lưu Tương Vân không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu thiệt tình vì nàng lo lắng, nàng lẳng lặng uống nước, ánh mắt vừa chuyển, "Hồng nhi ngươi không phải nói... Tiểu thư ngươi phát sốt sao? Hắn đi tới trước tú nữ cung, càng lúc càng cảm thấy bất an, chỉ là trực giác, nếu
không báo việc này lên, chắc chắn sẽ có tai họa giáng xuống. Bảo bối thật muốn hung hăng thao ngươi..." Lưu Tương Vân trong đầu bạch quang chợt lóe nàng toàn bộ không chịu nổi quá nhiều vui thích ngất xỉu."Lưu Tương Vân!" Đỗ tướng quân phát hiện mỹ nhân cư nhiên ngất xỉu, bất đắc dĩ đành phải thu tay lại, đem quần áo mặc tốt sau, còn truyền
ngự y ở tới xem qua sau, không quá đáng ngại sau, tướng quân mới yên lòng.Đương Lưu Tương Vân từ từ tỉnh lại hết sức, Hồng nhi đã trở lại phòng trong, còn hảo đỗ tướng quân không ở phòng trong, nàng xấu hổ với thấy hắn."Tiểu thư ngươi tỉnh... Chỉ cần ta tỉnh lại tướng quân liền đưa chúng ta trở về.""Đúng vậy... Ngày mai ta tự mình đưa ngươi hồi
phủ!" Tướng quân hào phóng hứa hẹn."Cảm ơn tướng quân...""Chúng ta chi gian không cần như vậy khách sáo, ngoan ngoãn đãi ở thượng thư phủ chờ đợi chúng ta thành hôn nhật tử đến đây đi!" Là nên làm nàng về nhà hảo hảo cùng người nhà gặp nhau một chút."Ân ~~" Lưu Tương Vân gật đầu lộ ra đã lâu tươi cười.Buổi tối đỗ tướng quân sấn đêm
trộm ở Lưu Tương Vân ngủ lại, "Tướng quân ngươi không thể ngủ ở nơi này..." Lưu Tương Vân hảo muốn khóc ác, nàng quả thực gặp gỡ vô lại. Hắn không biết được ý tứ của Hoàng Thượng khi để Lam tướng quân ở lại trong cung, nhưng dù sao hắn cũng từng thị tẩm Hoàng Thượng, dù cho Hoàng Thượng chỉ muốn đổi món, nhưng —— hình như có chỗ
không ổn a. Tối nay lại cùng tướng quân đề hảo!""Đúng vậy..."Ăn cơm chiều thời gian đỗ tướng quân hồi phủ cùng Lưu Tương Vân ở phòng cùng nhau dùng cơm, Hồng nhi đứng ở một bên hầu hạ.Dùng cơm trong lúc chỉ thấy tướng quân liên tiếp gắp đồ ăn cấp tiểu thư, "Ăn nhiều một chút thân mình tốt mau một chút.""Ân..." Lưu Tương Vân cúi đầu từ
từ ăn."Như thế nào có tâm sự sao? Cầu ngươi... “Hảo, hảo, ta đi tìm người cho ngài, Lam tướng quân, ngài đừng xúc động a, ta lập tức đi.” Đức Long tìm vài nam nhân tư sắc xinh đẹp đến vui đùa cùng Lam tướng quân, bọn họ hi hi ha ha cười đùa huyên náo cả một khu, hắn đóng cửa lui ra, nội tâm lại cảm thấy hối hận. Đừng áp lực..." Ngón tay đẩy ra
cắn chặt cánh môi hàm răng, "Không... Có muốn ăn cái gì sao?" Hồng nhi phát hiện chủ tử tỉnh lại lập tức đứng dậy hầu hạ thăm hỏi."Cho ta chén nước đi!" Lưu Tương Vân cảm thấy khẩu thực làm khả năng vừa rồi rên rỉ kêu to đi, nghĩ đến vừa rồi nàng khuôn mặt liền hồng khởi."Tiểu thư... Nói thật ra, Hoàng Thượng đối với Lam tướng quận đặc biệt,
hai năm trước là vậy, hai năm sau cũng là vậy, trong cung cũng thế, tướng quân phủ cũng thế. A ~~" Lưu Tương Vân bị cái loại này xa lạ tình dục làm mau điên mất, lắc đầu tưởng ném ra kia bị khơi mào lửa tình, Hạ Phúc bộ trừu khẩn tiểu huyệt thấu ướt, xấu hổ đến hai chân ngượng ngùng xôn xao bất an.Tướng quân nguyên bản chỉ nghĩ thân cận
thân cận, không nghĩ tới một phát không thể vãn hồi, nữ nhân quá mê người kia mông lung Thất Hồn hai mắt nắm chặt hắn tâm, như vậy biểu tình là phía trước Lưu Tương Vân hoàn toàn bất đồng, trêu đùa trong lòng ngực cái này xa lạ mỹ nhân càng làm cho hắn để bụng, càng vô pháp buông tay, bàn tay to duỗi nhập hai chân chi gian chỗ đó đã thấu
ướt, "Bảo bối thật là mẫn cảm... Khi trước tìm nam sủng nổi tiếng kinh thành vào bồi Hoàng Thượng, Hoàng Thượng căn bản là không thích, nhưng Hoàng Thượng lại đem Lam tướng quân vào ở trong cung. Làm người xem đến thật chịu không nổi, đáng tiếc ngươi vừa mới tỉnh táo lại..." Tướng quân ẩn nhẫn trụ dưới háng cuồng vọng dục niệm, nếu
không phải nhớ nàng thân mình, hắn nhưng không nghĩ lại làm mỹ nhân ngất xỉu hồn phách lại nhân cơ hội đào tẩu, hắn nhưng không muốn.Lưu Tương Vân hai cái trắng nõn vú bị nam nhân liếm mút đỏ tươi run rẩy, ở trong không khí đong đưa dâm mi, nam nhân đôi mắt hiện lên tà dâm quang mang, bàn tay to cởi quần lót, "Không... Các quan văn võ
trong triều đều nghị luận, chẳng biết Lam tướng quân ra sao, Hoàng Thượng lại ung dung không biến sắc, Hoàng Thượng gần đây ít khi bình tĩnh như vậy. Không cần..." Không nghĩ tới nam nhân ăn qua vú sau, hướng Song Huyệt tiến công, cường hãn cánh tay lực đạo kéo ra nàng hai chân vùi đầu ở kia run rẩy ướt át tiểu huyệt trung, đầu lưỡi ở Song
Huyệt trung tới tới lui lui hoạt động run rẩy cánh hoa run rẩy càng kịch liệt, liếm mút kia huyệt khẩu tiểu trân châu, như vậy mãnh liệt kích thích làm Lưu Tương Vân toàn thân đều run rẩy hư nhuyễn lâng lâng, trong cơ thể hư không muốn bị xâm nhập, không tự giác rên rỉ thấp khóc, nam nhân biên liếm mút mẫn cảm hoa đế ngón tay đồng thời thâm
nhập kia run rẩy co rút lại tiểu huyệt, trừu động trung phát ra phốc phốc tư dâm dục thao huyệt thanh, ngón tay biến thành nhị chỉ mở rộng tiểu huyệt, ngón tay trừu động lực đạo càng trọng cũng càng nhanh."A ~~ không! Không cần!" Kia cao trào tới lại cấp lại mau thế nhưng làm Lưu Tương Vân lần đầu thổi triều phun ra dâm thủy, "Ác ác... Huống
chi trước đây hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng, chưa từng bị phân phối cho ai khác, lần này lại để hắn hầu hạ Lam tướng quân, đã là đại biểu cho ân sủng mênh mông, không cần nói cũng biết. Chúng ta chi gian không có gì không thể nói.""Ngươi khi đó đưa ta hồi thượng thư phủ.""Nhớ nhà!" Đỗ tướng quân mặt vô biểu tình hỏi."Ân ~~""Hảo đi... Tướng
quân là như thế này nói.""Ta đây đều tỉnh lại... Nhanh như vậy liền ra thủy... Nghĩ lại hai năm Lam tướng quân không ở nơi đây, mỗi lần Hoàng Thượng nhắc tới hắn là khẩu khí dị thường đáng sợ, mà chuyện khiến người ta khó tin nhất là, Hoàng Thượng không màng chính sự, tự mình đến Sơn Tây nghênh Lam tướng quân. “Không cần ngươi thỉnh an, đi
hầu hạ Lam Tề đi.” “Lam tướng quân không cần ta hầu hạ, hắn đang chơi đùa.” “Ân.” Hoàng Thượng không nói thêm tiếng nào, Đức Long nhẹ giọng nói: “Lam tướng quân đang cùng vài kỹ nam chơi đùa.” Bỗng nhiên trong phòng có tiếng người ngã xuống giường truyền ra, chất giọng nữ duyên dáng lo lắng vọng ra: “Hoàng Thượng, ngài có đau
không?” Hoàng Thượng bị ngã khỏi giường, Đức Long sợ tới mức hai mắt không chớp, vội vàng hỏi: “Hoàng Thượng, ngài không có việc gì chứ?” Sáu. Nếu ngự trù làm được món nào mới, hay được tiến công kì trân dị vật gì, Hoàng Thượng đều để cho Lam tướng quân, chỉ cần Lam tướng quân muốn, cho dù trong cung không có, Hoàng Thượng cũng
trăm phương nghìn kế tìm cho được để đưa Lam tướng quân. Hắn là nhất phẩm đại thái giám, hậu vệ thấy hắn đi vào, cũng không dám ngăn lại. Tiểu huyệt cắn thật khẩn... Đừng ở hút... “Hoàng Thượng, Đức Long thỉnh an ngài.” Hắn gõ nhẹ cánh cửa, nghiêng đầu cúi lưng, nhỏ giọng nói chuyện, nghe được thanh âm của Hoàng Thượng bên trong
truyền tới. Tướng quân là cái đại sắc langPhòng trong không khí lên cao, ở tướng quân cố tình tán tỉnh hạ, Lưu Tương Vân xấu hổ mặt mặt đỏ hà."Không..." Lưu Tương Vân đỏ bừng mặt đôi tay che đi trước ngực mỹ lệ phong cảnh."Bảo bối ngươi không phải nói thực ngứa..." Xấu xa tà dâm phóng đại tướng quân mặt, Lưu Tương Vân e lệ rồi lại ngăn cản
không được nam nhân cường hãn cánh tay lực lượng, huống chi nàng vừa mới tỉnh táo lại, thân thể còn hư thực, cái này tướng quân quả thực là cái không hơn không kém đại sắc lang, "A ~" lôi kéo gian nàng yếm bị kéo xuống đoạt đi, nam nhân đặt ở quanh hơi thở hút nghe kia thuộc về nữ tử hương thơm chi khí, "Thật hương..." Một tay bắt lấy kia đong
đưa run rẩy trắng nõn vú, nam nhân buông yếm, toàn bộ vùi đầu ở đầy đặn song phong trung qua lại hồi thân cắn liếm mút kia phát trướng sinh ngứa nhũ quả, cuối cùng xoa thành một đoàn, một ngụm liếm mút hai viên hồng nhuỵ, "Ngô ~~" Lưu Tương Vân áp lực rên rỉ, "Kêu ra tới... Như thế nào không bên dưới...""Này tiểu nhân liền không
biết...""Tính... "Lại sảo, liền không phải đơn thuần ôm ngươi ngủ mà thôi."Kết quả cũng không giống hắn nói như vậy đơn thuần, toàn bộ thân mình đều bị hắn sờ thấu, lưu lại rất nhiều dấu hôn chuyên chúc dấu vết, hắn Đại tướng quân giống cái nãi oa giống nhau liếm mút nàng vú, nhị căn ngón tay cắm vào nàng tiểu huyệt trung cuồng loạn không
ngừng thao huyệt, khiến cho nàng Thất Hồn lần thứ hai cao trào sau, hôn đến nàng mau tắt thở mới nguyện ý buông tha nàng, "Lưu Tương Vân ta càng tới càng thích ngươi, yêu hiện tại ngươi." Đại tướng quân nói ra ái ngữ sau mới ôm chặt lấy nàng, miệng rộng ngậm lấy một bên vú thỏa mãn nặng nề ngủ.Chờ hắn ngủ hạ phát ra trầm ổn hô hấp sau,
Lưu Tương Vân xấu hổ đến tưởng đẩy ra kia bên vú bị hút hàm miệng, không nghĩ tới nàng vừa động nam nhân lại bắt đầu sứ mệnh liếm mút làm nàng tiểu huyệt dâm thủy chảy ròng, bịt cái miệng nhỏ sợ phát ra tiếng rên rỉ âm, cuối cùng thử qua vài lần sau nàng cũng từ bỏ, khiến cho hắn hàm chứa đến bình minh. Thủy!""Đỡ ta đứng dậy đi.""Đúng
vậy... Hoàng Thượng đối Lam tướng quân tốt như vậy, hắn ở bên cạnh xem trong mắt, ao ước trong lòng, đừng nói trong triều không ai được sủng ái như vậy, ngay cả hậu cung phi tần, cũng không ai được Hoàng Thượng quan tâm như Lam tướng quân.
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