Thiago Vieira
Apresenta:

200%
Lindas Lésbicas Femininas
Oral & Tribadismo

Sinopse:
Este é um mini ebook que conta deliciosos contos eróticos dentro do fetiche:
lindas lésbicas femininas, oral e tribadismo.
Minha dica para os leitores e leitoras é para que se leia bem pausadamente,
buscando saborear cada descrição erótica com bastante atenção para que se
obtenha o máximo de prazer, desenhando em sua imaginação todas as cenas de
sexo explícito. Viva em cada conto a apaixonante paixão pela beleza feminina com
intenso prazer!
São 8 contos super recheados com o delicioso prazer sexual entre formosas
mulheres femininas.
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Conto 1
Pamêla & Anastasia
A feminina patroa loira gordona Pamêla, vai nos contar como foi fazer sexo com
sua empregada a feminina morena gordinha Anastasia.

Após ter assistido um filme porno de lésbicas femininas fiquei com muito fogo
no cu e no grelo, então mandei minha secretária chamar a empregada da limpeza
para eu a propor dinheiro em troca de sexo, e para minha felicidade Anastasia
aceitou cruzar fêmea com fêmea comigo.
Então Rapidamente vou tirando minha roupa e quando termino de descer minha
calcinha rosa perna abaixo, dou para ela lhe dizendo: — Coloque dentro da boca a
calcinha que eu estava usando.
Ela me obedecendo coloca a calcinha rosa que eu usava dentro da boca, e vejo os
olhos dela se encher de alegria ao sentir o delicioso sabor da minha enorme
xerecona naquela calcinha.
Encaixo nossos quadris e começo a me roçar nela esfregando meu clitóris no
clitóris dela, e conforme nossas bocetas vão batendo uma na outra nossos seios
também vão se roçando um no outro, gerando bastante tesão em nós duas.
— Caramba que tesão sensacional é esfregar nossas xoxotonas uma na outra! —
exclamo lambendo o rostinho dela.
Continuamos se roçando uma na outra quando de repente ouço algumas batidas na
porta, então grito imediatamente: — Estou ocupada e não posso falar com ninguém
agora.
Porém o que eu acabei de gritar não adiantou pois do nada a porta se abriu e
Camila minha secretária colocou a cabeça olhando para dentro da sala, na hora ela
viu eu e a empregada Anastasia se sarrando uma na outra nesse bate boceta com
boceta que estamos fazendo, vejo os olhos da minha secretária ficarem surpresos e
ao mesmo tempo com um certo desejo de também participar da brincadeira.
— Que que foi estou aliviando meu clitóris me esfregando na empregada. — digo
com bastante naturalidade.
— Pena que eu não sou solteira. — diz minha secretária fechando a porta e saindo.
Continuo encoxando Anastasia juntando nossos clitóris e chupo os seios dela
engolindo um de cada vez com meu bocão, agora deslizo minha língua por seus
mamilos e vou mamando naquelas tetinhas gostosas.

— Amor eu tô gozando. — ela com uma doce e fogosa voz sussurra no meu ouvido.
Sinto nesse exato instante o orgasmo dela molhando ainda mais meu grelo, então
me abaixo e começo a lhe fazer sexo oral chupando toda a goza daquela boceta, e o
fato é que ela é uma morena gordinha e eu sou uma loira gordona bem fogosa, é
mais do que maravilhoso o sabor do orgasmo dela descendo pela minha garganta
fazendo minha boca ficar totalmente tomada por esse sabor sensacional de boceta.
Continuo lambendo aquela xoxota dela bem gostoso, me levanto deslizando
minha língua da xereca até os seio dela, encaixo nossos quadris novamente fazendo
com que nossos clitóris se encontrem e vamos batendo boceta com boceta
cruzando fêmea com fêmea, pressiono minha vulva na dela e gozo tendo um super
orgasmo que me faz se sentir aliviada por gozar tão deliciosamente nas estranhas
dessa gordinha gostosa, porém ainda quero mais pois percebo que meu cu continua
piscando então tiro de dentro da boca dela aquela calcinha rosa que eu estava
usando.
— Já gozei aliviando meu clitóris e agora preciso gozar aliviando meu cu, só que
dessa vez quero que você engula meu orgasmo diretamente da minha bocetona
enorme. — digo tendo um perfeito brilho de felicidade reinando no olhar.
— Sim dona Pamêla goze na minha boquinha que eu quero engolir a água do
prazer. — ela diz de forma bem sex e animada.
Ajoelho ela e em seguida coloco meu enorme rabão na cara dela e digo: — Deixe
sua língua dura e esticada que eu vou colocar meu cu no seu linguão.
Vou rebolando meu cuzão naquela língua durinha sentindo bastante prazer, dou
uma verdadeira surra de bunda no rostinho dela pois meu bundão é muito grande e
carnudo, abro meu bundão e ela vai enfiando a língua constantemente no meu cu
quentinho. Me viro de frente para ela e a beijo de língua para sentir o sabor do meu
cu na boquinha dela, e agora volto a enfiar a cara dela no meio da minha bundona,
ela vai lambendo deliciosamente meu cuzão com muita intensidade penetrando
com o linguão bem no fundo do meu rabão de gordona gostosa.

Conforme ela vai chupando meu cu vou indo ao mais alto paraíso de prazer e
felicidade, quando percebo que vou gozar digo para ela: — Abra a boca que eu vou
gozar tudinho na sua boquinha pra você engolir. — digo me virando de frente para
ela.
Ela chupa minha boceta com bastante amor e prazer, abro a boca dela encaixando
meu xoxotão e libero a água do prazer dentro da boquinha dela que vai engolindo
meu orgasmo instantaneamente, eu vou gozando com bastante vontade e ela vai
engolindo tudo garganta a dentro mamando bem gostoso até o fim, quando ela
termina de beber por completo minha ejaculação direto da minha xereca, a língua
dela recomeça a deslizar da minha boceta até meu clitóris e vice-versa, ela
visivelmente sentindo uma enorme felicidade continua incisivamente sugando
minha xoxota.
Eu a levanto e a beijo de língua com bastante tesão me sentindo muito feliz e
aliviada por ter gozado bem gostoso, aliás me sinto bastante feliz principalmente
porque agora tenho uma companheira para transar comigo.
— Eu quero você para ser minha mulher. — falo pegando 300 reais na minha
carteira para paga-la, pelo excelente momento de sexo que ela acabou de me
proporcionar.
— Sim dona Pamêla se a senhora me quiser eu aceito ser sua mulher. — ela fala
com alegria e me olhando com paixão.
— Eu te quero muito Anastasia e com felicidade sou uma linda mulher disposta a
viver uma perfeita união de amor com você minha morena gordinha. — digo a
olhando nos olhos.
— Sim minha flor eu sou toda sua. — ela diz me beijando de língua amavelmente e
o melhor de tudo é que já não estou mais solteira, pois ela já é meu amor.
Pamêla e Anastasia são duas mulheres femininas que se apaixonaram fortemente
uma pela outra na primeira vez em que fizeram sexo, e quando a secretária Camila
que também é uma mulher feminina muito atrente ficou solteira, ela formou um
trio amoroso com Pamêla e Anastasia e as três fazem muito sexo juntas batendo
boceta com boceta, esfregando clitóris com clitóris e se lambendo dos pés à cabeça

fazendo bastante sexo oral e engolem os orgasmos uma da outra. Pamêla,
Anastasia e Camila foram morar juntas dividindo o mesmo casarão com felicidade
amor e sexo.

Conto 2
A Formosa Débora & A jovem Índia
A feminina e formosa Débora, vai nos contar como conseguiu que uma feminina
e curiosa jovem Índia concordasse em ser sua submissa sexual.
Era uma linda tarde de sol quando decidi estacionar meu carro para tomar um
banho num rio que avistei, então tirei minha roupa fiquei completamente peladona
e entrei no rio de água doce me aproveitando de que não tinha ninguém por perto,
comecei a tomar meu banho sentindo a água meio geladinha mas logo me
acostumei aquela temperatura, mergulhei inteira naquele rio de água limpa rodeada
por paisagens belas, porém quando levantei minha cabeça avistei uma jovem Índia
me olhando detrás de uma grande árvore, então uma ideia angelical começou a
brotar na minha cabecinha de mulher formosa, que tal pedir para essa Índia me
chupar bem gostoso até eu gozar na cara dela, considerei minha ideia excelente e
fiz sinal para que aquela Índia viesse até mim, ela veio até mim demonstrando uma
certa timidez e dando alguns sorrisos engraçados.
— Ei Índia você estava me espiando tomar banho pelada nesse rio? — pergunto
reparando que ela também está peladinha.
— Sim. — ela responde sorrindo.
— Então com certeza você vai gostar de chupar meu cu e minha bocetinha. — falo
me levantando e massageando meu clitóris.
A jovem Índia faz sinal de talvez com as mãos, então saio do rio indo até ela e
coloco minha enorme bunda na cara dela e digo: — Você vai gostar eu sei que
vai. — a jovem Índia sorri concordando comigo.

— Tudo bem como você é uma mulher muito gostosa, aceito ser sua submissa
sexual. — a Índia diz aceitando meu pedido.
— Enfie a língua no meu cu, que você vai sentir o quanto que meu rabo é
delicioso. — falo me deitando no chão e abrindo minha bunda para ela chupar bem
gostoso.
Então a jovem Índia começa a lamber meu cuzinho deslizando a língua para cima
e para baixo, agora ela alegremente vai enfiando a língua o mais fundo que
consegue no meu cu.
— Lamba um pouco meus pés agora. — peço fazendo uma voz bem sex.
Ela lambe meus pés com a língua toda a passando por entre os dedos.
— Chupe meu calcanhar. — ordeno e ela vai chupando meu calcanhar engolindo
com a boca toda.
Me levanto dando um beijo de língua na boca dela, e em seguida lhe dou dois
tapas leves na cara por puro fetiche e a mando mamar minha boceta quentinha: —
Enfie a língua na minha xereca agora!
Obedientemente ela começa a lamber minha boceta enfiando a língua na minha
xoxota e mamando no meu grelo, ela também passa a pontinha da língua no meu
clitóris.
— Abra a boca sua tarada para que você engula meu mijo. — falo e ela abre a boca
na hora então encaixo minha xoxota e vou mijando dentro da boca dela, quando ela
termina de beber tudo lhe ordeno que volte a lamber minha linda xereca: — Enfie a
língua na minha boceta com gosto que eu quero gozar tudo na sua cara.
Ela me obedecendo alegremente vai enfiando a língua no meu enorme bocetão
bem gostoso, ela chupa tudo com tesão e encaixo minha xereca na boca dela
liberando um orgasmo bem delicioso e ela vai engolindo tudo garganta a dentro,
gozo também na cara dela toda e percebo que ela está massageando seu pequeno
clitóris, então a deito no chão e começo a lamber a boceta dela e chupo
deliciosamente aquele grelo, afinal eu também adoro mamar numa xoxota e a
tabaca quentinha dela é uma delícia, ela geme gostoso e continuo a lambendo bem

na xerecona, até que a jovem Índia goza tudo na minha cara e engulo grande parte
do seu orgasmo, e vou mamando bem gostoso no grelo e na boceta dela após sua
ejaculação.
— Eu ainda tenho outra surpresa para você abra bem a boquinha. — falo beijando
ela na boca com bastante tesão e posisiono meu cu na boquinha aberta dela, então
vou cagando bem gostosinho dentro da boca dela, e continuo fazendo cocô e mais
cocô naquele rosto de Índia, e quando termino de cagar tudo me levanto e observo
orgulhosa a cara dela coberta por minha merda grossa e amarela.
— Levante, tire essa merda da cara e volte a lamber bem gostoso meu cu. — a
ordeno e em seguida ela se levanta tirando meu bonito cocô da boca e
obedientemente vai lambendo meu delicioso cu lambuzado de merda amarela, a
língua dela entra bem fundo no meu cuzão e ela continua comendo meu rabo
enfiando a língua com muita felicidade, é tão gostoso a língua dessa Índia no meu
cu principalmente após eu ter cagado, e aquela feminina jovem Índia ficou
lambendo meu cu quentinho e minha deliciosa boceta durante toda a tarde, quando
começou a anoitecer já não havia mais tempo para língua no ânus ou na xoxota,
pois precisava ir e disse: — Já está anoitecendo tenho que ir.
— Que pena que você já vai, mas venha ficar comigo nesse rio quando puder. —
fala a Índia visivelmente já desejando que eu volte.
— Sim com certeza vou voltar aqui novamente, e só para ficar contigo. — digo
com alegria.
Então dei um beijão de língua na Índia que estava com um forte e delicioso sabor
de cu e de boceta na boca, e sai sorrindo balançando minha enorme bunda em
direção ao meu carro, me vesti e sai dirigindo para o hotel onde eu estava ospedada.
A feminina e formosa Débora, volta constantemente naquele rio para ficar com
aquela jovem Índia feminina, que concordou em ser sua submissa sexual. Além
disso aquela Índia decidiu ensinar o que aprendeu com Débora, para as outras
Índias que concordaram e passaram a fazer bastante sexo uma com outra.

Conto 3
Duas Lindas Jogadoras Que Se Amam
Em um time de vôlei a meiga e formosa Safira é uma excelente jogadora, porém
ela além de ser boa nas quadras também é boa na arte de se apaixonar pela beleza
feminina.
Ali estou eu no vestiário das damas após meu banho, e como fiquei treinando por
quarenta minutos depois do jogo sou a última jogadora a vir para o vestiário, aqui
só tem eu sozinha terminando de me vestir e dou uma olhada no espelho só para
confirmar o quanto que estou bela com meus loiros e longos cabelos soltos, e
minha blusinha rosa me dá um tom pink que eu amo, quando olho para baixo vejo
que minha saia verde limão deixa boa parte das minhas lindas pernas a mostra, e
meu tênis branco com detalhes rosas combina com minha blusa e com a pulseira
que uso.
De repente ouço alguns passos e logo reparo que tem alguém se aproximando,
então vejo que acabou de entrar no vestiário minha parceira de time Bianca que já
tomou seu banho junto com as outras jogadoras e me parece pronta para ir, mas
para minha surpresa ela chega diante de mim e diz: — Safira eu preciso falar com
você, sabre alguns boatos que ando escutando a seu respeito.
O que? Ela anda escutando boatos sobre mim, mas o que será que ela ouviu a
meu respeito para desejar falar comigo com esse ar tão misterioso, afinal somos
colegas de time e na grande realidade nunca tivemos muita afinidade portanto não
consigo imaginar o que ela pode querer me dizer com tal olhar enigmático, então
simplesmente digo: -— Pode dizer que boatos anda ouvindo sobre mim?
— Na verdade não são só boatos, pois eu venho presenciando com meus próprios
olhos o que andei ouvindo sobre ti. — ela fala erguendo uma sobrancelha.
— Continue pois suas palavras estão me deixando intrigada. — digo em um tom
calmo e grandemente curioso.

— Eu ouvi que você é fascinada pela beleza feminina e o que tenho presenciado
após os jogos são olhares seus, tentando flertar com alguma jogadora que venha a
lhe corresponder. — então ela realmente sabe da minha total e absoluta preferência
por mulheres tão femininas quanto eu.
— Sim de fato eu procuro prazer na beleza feminina. — falo a pura realidade.
— Sim você tem toda a razão, só que eu também procuro prazer na beleza
feminina, então como você é uma mulher feminina e eu também sou acredito que
podemos dar certo. — ela fala fazendo uma voz bem sex.
— Deixa eu ver se entendi você gostaria de que nós duas se tornássemos
namoradas uma da outra? — falo acariciando os longos cabelos escuros da minha
possível namorada.
— Sim é exatamente isso, afinal nós duas temos a beleza feminina que tanto
desejamos. — ela abre um sorriso encantador, acariciando meus longos cabelos
loiros.
— Sim, mil vezes sim! — digo a beijando apaixonadamente, saciando um pouco
da cede da minha paixão e sentindo uma imensa felicidade nos envolver, nos
entregamos a esse beijo que é de fato um dos momentos mais especiais da nossa
vida, com total amor e prazer.
Após esse amável beijo de língua dentro do vestiário, decidimos que precisarmos
ir para um hotel aliás perto da onde estamos tem um belo hotel em que podemos
saciar nossa cede por prazer. Chegando no quarto do hotel rapidamente tratamos de
ficar completamente nuas, então me lanço nos braços da minha linda namorada e
beijo seu pescoço, deslizo minha língua até sua boca e a beijo novamente, ela
começa a mamar em meus seios os engolindo com a boca toda um de cada vez, e
eu faço o mesmo com as lindas tetas dela vou saboreando com imenso prazer, a
viro de bruços na cama e ponho meu rosto bem no meio de sua bunda passando
minha língua em seu cu, continuo lambendo com gosto o rabo dela me divertindo
ao saborear sua bunda, agora a viro de frente e deslizo minha língua degustando de
sua deliciosa xereca, vou passando minha língua com tesão nessa xota quentinha e
gostosa, a cada linguada que dou vou me apaixonando ainda mais por esse
maravilhoso sabor de boceta, então agora engulo com felicidade toda a goza dela
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