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Vô lương tổng giám đốc: nữ nhân, sinh thêm đứa bé cho ta
Chương 134 : Chương 134
Mục lục nữ nhân muội phu tình nhân 109 nói không chừng có đây
2012-5-28 0:36:01 :3707
Giương Diệu Dương cười, hắn đang cầm mặt của nàng hôn lại hôn.
“Ngươi ngồi vào trước mặt đi đi, lớn như vậy nhà tương đối có cảm giác
an toàn.” Linh Tử nhìn mọi người ném qua tới ánh mắt, xin lỗi đẩy một
cái hắn.
Giương Diệu Dương gật đầu một cái, ôm nàng lên, đặt ở chỗ kế tay lái
thượng.”Có ngươi ở đây bên cạnh ta, ta sẽ còn có hơi sức.” Hắn cho
nàng cầm quần áo thật chặt gói kỹ, “Ngủ hội nhi, ngày mai sẽ có người
tới cứu chúng ta .”
Linh Tử bị hắn lời nói nói trái tim nóng lên, nàng hôn tới, hai người hôn
triền miên phi xót xa.
Lời này giương Diệu Dương tương đối hưởng thụ, hắn một thanh ôm
nàng: “Cái âm thanh này lão công gọi khá tốt, gọi nhiều hơn thanh thử
một chút.”
“Thật ra thì chúng ta chính mình có thể sinh, nói không chừng ta hiện
tại liền có đây?” Linh Tử sờ sờ bụng, trước bọn họ làm, cũng không có
phòng hộ các biện pháp, mà nàng sinh lý kỳ cũng vẫn không có tới. Tuy
nói từ nhỏ sinh đến bây giờ, sinh lý kỳ cũng không đã tới, nhưng là lúc
này Linh Tử còn là đang mong đợi có thể mang thai .
“Ta muốn xuống xe.” Linh Tử muốn nhìn một chút phía ngoài cảnh trí,
nói xong, đã chuẩn bị xuống xe.
Giương Diệu Dương vòng quanh vai của nàng, hắn đóng trước mặt đèn.
Vào lúc này hoàn toàn ngừng, hắn cho lệ màn dương gọi điện thoại,
phải ngày tối hôm nay sẽ không xuống lần nữa mưa tin tức, hắn thật
thở phào nhẹ nhõm.
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Linh Tử mắt nóng lên, lập tức lật người áp đến trên người hắn: “Được
rồi, lần này coi như ngươi cập cách. Ta tha thứ ngươi!”
Đây là hắn chỗ không biết, hắn hơi ngẩn ra, lẳng lặng nghe nàng nói
tiếp.
Bọn họ đợi một chút đến buổi chiều, đường một lát là thông không
được, bọn họ lục tục mù mịt rời đi, bọn họ ngồi một lần cuối cùng phi cơ
rời đi. Ngồi ở phi cơ trực thăng thượng khán những thứ này tàn phá sông
núi, tối ngày hôm qua này một khu đất lỡ đất đá trôi đặc biệt nghiêm
trọng, bàn sơn công lộ bị phá hư vô cùng lợi hại, Linh Tử không khỏi vì
những thôn dân kia lo lắng: “Bọn họ bị vây ở trong thôn, làm sao bây
giờ?”
“Thì ra là chúng ta thật sự là Cửu Tử Nhất Sinh.” Linh Tử vô cùng kiêu
ngạo nhìn người đàn ông này, nếu như không phải là hắn cơ cảnh, năng
lực sinh tồn mạnh, tối ngày hôm qua bọn họ khẳng định không thể trốn
qua này trường tai hoạ.”Lão công, ngươi thật không dậy nổi.”
Lúc chín giờ, trời đã sáng rồi, lệ màn dương quả nhiên phái phi cơ trực
thăng tới đây. Giương Diệu Dương để cho nàng cùng nữ sinh rời đi trước,
nàng thế nào cũng không chịu đi trước: “Khiến nữ hài tử đó đi trước đi,
ta ở chỗ này với ngươi cùng nhau.”
Giương Diệu Dương chiều nay ôm ấp nàng chen chúc tại trên giường
nhỏ ngủ, hắn vốn còn muốn làm những gì, nghe Linh Tử vừa nói như
thế, liền cái gì cũng không dám làm. Hắn là ôm tâm tình thấp thỏm, vừa
hi vọng nàng có thể thật mang thai, vừa sợ nàng nhanh như vậy mang
thai, có thể hay không đối với thân thể không tốt.
Nàng gật đầu một cái: “Bây giờ nhìn, thật sự là kỳ tích, chúng ta cư
nhiên sống sót rồi.”
“Ta làm sao có thể không đến.” Giương Diệu Dương vuốt mặt của nàng
nói, “Ta rất rõ ràng, ta hiện sau cuộc sống nhất định phải có ngươi, ta
nhất định không thể không có ngươi. Cho nên vô luận ngươi đến đâu
nhi, ta đều sẽ đuổi theo quá khứ, không bao giờ buông tha.”
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Giương Diệu Dương cũng xuống xe, ôm hông của nàng: “Nơi này ngay
cả màu xanh biếc cũng không có, nào có cái gì đẹp mắt hay sao?”
7528490
Trở lại thành trấn, lệ màn dương cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi tân
quán. Nhìn đến bọn họ trở lại, hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: “Đánh
trước điện thoại trở về đi thôi, bên kia cũng sắp điên. Hân du lo lắng tối
ngày hôm qua một đêm không có ngủ.”
Linh Tử buồn cười nhìn của hắn: “Lão công, ngươi rất tuyệt.”
Hắn cúi người thật sâu hôn nàng, lúc này thật ra thì ai cũng không
muốn muốn làm cái gì, tất cả mọi người vô cùng mệt mỏi, nhưng là
chính là muốn hôn nật hồ dính ở chung một chỗ, cái gì cũng tốt. Giương
Diệu Dương cầm y phục, hắn khiến Linh Tử trước nằm. Hắn đi xoạt
phòng tắm bồn tắm, xuyến không sai biệt lắm trắng loá , rất là sạch sẽ
sau, thả nước nóng, ôm nàng cùng nhau tắm.
“Diệu Dương, thật ra thì ta muốn trôi qua.” Một lúc lâu nàng tựa vào
bên cổ hắn, nhẹ nhàng nói, “Ta nghĩ, nếu như tối ngày hôm qua chúng
ta thật vây ở nơi đó, vĩnh viễn không ra được, tựa hồ không tồi. Cùng
ngươi ở chung một chỗ, coi như là ông trời đối với ta thành toàn.”
Linh Tử lại quay đầu bình tĩnh nhìn hắn, hắn là thật không có ý định nhỏ
hơn hài rồi sao? Linh Tử còn là rất khát vọng mình sanh con, làm mẹ .
Hơn nữa Triển gia như thế nào lại cho phép bọn họ chỉ lấy nuôi hài tử
mà không phải mình sinh mệnh?
“Ta nghĩ, nếu như ngươi không phải , hoặc giả liền đại biểu hôn nhân
của chúng ta thật đi tới cuối. Kết quả ngươi đã đến rồi, ngươi không có
buông tha ta, buông tha hôn nhân của chúng ta, ta thật ra thì thật cao
hứng.” Nàng nói xong, tại trên mặt hắn nặng nề hôn xuống.
Giương Diệu Dương nghe, cười lên tướng đến nàng lật người ngăn chận:
“Vậy còn không sai biệt lắm!”
Nàng vô cùng kiên trì, bộ đội cũng bắt đầu tới đây dọn dẹp, cũng không
gấp ở vừa vào. Giương Diệu Dương thở dài, chỉ đành phải ôm nàng,
khiến nhóm người thứ nhất đi trước.
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Bất quá sáng ngày thứ hai rất nhanh cho hắn đáp án, Linh Tử đột nhiên
đau bụng, nhìn nàng mặt tái nhợt, mặt của hắn cũng liếc.
Giương Diệu Dương vui vẻ hôn lên nàng, hàm chứa môi của nàng múi,
êm ái mật ý, như ngậm thượng hạng trân châu loại tế tế thưởng thức. Đi
nhiều đi ở đây.
Buổi tối một nhóm người kề cùng một chỗ, trong xe là có máy điều hòa
không khí. Giương Diệu Dương cũng không còn đi mở, trong xe dầu có
hạn, không thể tùy tiện dùng. Sau lại hắn cũng meo một lát, ở trên trời
khẽ sáng thời điểm, hắn mở mắt ra.
Linh Tử vi chống lên thân thể, nàng ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi biết
không? Ở trạm xe lửa thời điểm, ta theo mình đánh cá đánh cuộc, đánh
cuộc ngươi sẽ tới hay không.”
“Chờ ngươi lần này hoạt động kết thúc, chúng ta nếu đi du lịch. Chúng
ta còn có rất nhiều địa phương không có đi, trước ta đều có rất nhiều kế
hoạch , những thứ kia chúng ta muốn nhất nhất thực hiện.” Hắn như
vậy hoạch định .
“Là Lão Thiên Gia cũng ở đây giúp chúng ta.” Giương Diệu Dương nói,
“Linh nhi, sẽ không cho ngươi rời đi ta, không cho!”
Vì vậy hai người vội vàng gọi điện thoại báo bình an, trở lại tân quán,
thật là có sống sót sau tai nạn cảm giác. Giương Diệu Dương ôm nàng
nằm chết dí giường ~ lên, quay đầu nhìn nàng: “Như thế nào? Có phải
hay không cảm thấy cuộc sống đặc biệt tốt đẹp.”
Bầu trời một mảnh minh triệt, trải qua như vậy một trời mưa, hôm nay
sẽ là có một cái hảo ngày. Linh Tử cũng tỉnh, bọn họ giống như có thể
nghe được chim hót. Giương Diệu Dương xông nàng cười một tiếng:
“Thiên không này Khí Năng thấy độ rất tốt, một lát Dương tử là có thể
đã tới.”
Lúc này đã không cần bất kỳ ngôn ngữ , điều này cần như vậy dựa vào
đối phương là tốt rồi. Nàng nằm ở trước ngực hắn, hai người cũng nhắm
mắt dưỡng thần , hưởng thụ sự yên lặng một khắc.
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Giương Diệu Dương vuốt mặt của nàng, nhẹ giọng cười nói: “Ta không
phải là muốn như vậy, ta muốn chúng ta nhất định phải sống nữa.
Ngươi mạnh khỏe không dễ dàng chịu tha thứ ta, tốt đẹp chính là cuộc
sống mới đang chờ chúng ta, chúng ta tuyệt đối không có khả năng
chết.”
Nàng khẽ mỉm cười nhắm mắt lại, nàng biết, coi như cho nàng cơ hội,
nàng cũng không thể rời bỏ hắn.
Ngồi lên hồi trình xe lửa, tất cả mọi người rất hưng phấn, thỉnh thoảng
lật xem ghi chép phim, có lúc thấy động tình nơi, vừa khóc vừa cười.
Giương Diệu Dương không nghĩ tới nàng sẽ nói những lời này, hắn cười:
“Có thể làm sao, ta chỉ có thể vẫn cùng với ngươi, coi chừng ngươi.
Ngươi đi đâu vậy, ta với ngươi đi chỗ nào?”
“Ta không sợ, thật, có ngươi, ta một ít cũng không sợ.” Linh Tử hai mắt
nhắm nghiền, tựa vào trên vai của hắn.
Hắn cực kỳ thâm tình ngưng mắt nhìn nàng, nàng những thứ này cười
đặc biệt rực rỡ, có nhiều lâu hắn không có thấy nàng cười như vậy. Hắn
nghĩ ghi nhớ giờ khắc này, ghi nhớ nụ cười của nàng, hắn còn muốn, để
cho nàng vẫn như vậy cười.
Linh Tử không có phản đối, nàng không đành lòng dội hắn nước lạnh,
bọn họ làm việc này động, ít nhất là muốn nửa năm. Trong vòng nửa
năm, bọn họ là cái gì đều không làm được .
“Không cần khẩn trương như vậy, nên tới thủy chung sẽ đến.” Linh Tử
tựa vào trong ngực hắn, lộ ra vô cùng bình tĩnh nụ cười.
Bọn họ ở một mảnh nhẹ nhàng đồi bên cạnh, vừa xuống xe Linh Tử mới
phát hiện phía trước xe phía sau cũng bị phá hỏng rồi, chỉ có bọn họ chỗ
này một tấc vuông đất là hoàn hảo . Rất nhiều đồi cũng tan vỡ, như vậy
nhìn, lại có một loại thê lương vẻ đẹp.
Giương Diệu Dương mặt hơi cương, hắn cũng nghĩ đến, bọn họ trong
khoảng thời gian này thật là làm không đến làm, mang thai tỷ lệ vẫn
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phải có.”Vậy chúng ta xuống xe lửa, tới trước bác sĩ đã làm kiểm tra.”
Linh Tử dĩ nhiên cũng nghĩa bất dung từ, quyết định tiếp tục nữa.
“Ngươi yên tâm, phái ta người nhảy dù vật liệu quá khứ, bộ đội đã tại lối
đi rồi, sẽ rất nhanh tốt.” Giương Diệu Dương đang cầm mặt nàng an ủi
nàng.
Giương Diệu Dương ôm nàng dựa vào cửa sổ ngồi, nhìn phía ngoài cảnh
đang nhanh chóng di động, hai người cũng rất cảm khái. Lần này Cam
Túc chuyến đi, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là lần thứ nhất đặc biệt
trải qua. Linh Tử ở trong lòng hắn, hắn đoạn đường này , vẫn có loại vả
lại được vả lại quý trọng cảm giác. vAvg.
Linh Tử ha ha cười, mềm nhũn sàng phô, bên cạnh có lòng yêu nam
nhân. Về sau những thứ này là chuyện đương nhiên có, trải qua như vậy
một buổi tối, Chân Chân cảm thấy giờ khắc này là cỡ nào trân quý.
Nàng nằm ở trước ngực hắn: “Nếu như mà ta nói cho ngươi biết, lần này
hành trình ta không muốn kết thúc, làm sao bây giờ?”
“Ta cảm thấy được chúng ta có thể thu dưỡng Trương gia sông tiểu học
hài tử, này cửa chúng ta cũng có con của mình. Chúng ta có thể thu
dưỡng một nam một nữ, ngươi có thể dạy nữ sinh ăn mặc, thậm chí
khiêu vũ. Ta liền đem nam sinh đưa đến Mĩ quốc đi đi học, chờ hắn lớn,
đón lấy công tác của ta, chúng ta mà có thể hoàn du thế giới, vượt qua
Tiêu Dao ngày.” Giương Diệu Dương càng nói càng tốt đẹp, thỉnh
thoảng thân ái gương mặt của nàng.
Vì vậy ngày thứ hai, giương Diệu Dương từ lệ màn dương, mang theo
Linh Tử cùng đội ngũ lại lên đường. Hơn một tháng, bọn họ đi Cam Túc
mười mấy thôn, chụp đuợc phim tài liệu. Hoạt động kết thúc, giương
Diệu Dương vốn định máy bay thuê bao từ Lan Châu trở về, tất cả mọi
người Quy Tâm Tự Tiến, nhưng là ai cũng không có tiếp nhận, vẫn quyết
định theo như trước dự tính ngồi xe lửa trở về. Giương đại thiếu không
có cách nào, nghĩ tới trước ngồi xe lửa nhiều người như vậy, nhiều như
vậy mùi vị, hắn liền tê dại da đầu. Vì vậy hắn bọc hai mảnh buồng xe
giường nằm, Linh Tử đối với hắn cũng không còn biện pháp. Hắn cố ý
tìm Trương Sinh, nói chuyện lại nói, vị này đại đều thân sĩ rốt cuộc
không hề nữa cố chấp, khiến tất cả mọi người đổi ngồi giường nằm.
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Buổi tối cùng nhau ăn cơm thời điểm, rất nhiều cô gái cũng khóc, cũng
không có ai nghĩ tới đây sao lần thứ nhất tình nguyện hoạt động sẽ kém
điểm tặng mệnh. Bây giờ có thể còn sống ra ngoài, vừa cỡ nào may
mắn. Nhưng là cũng không có ai bởi vì này lần ngoài ý muốn còn buông
tha lần này hoạt động, Linh Tử phát hiện, mọi người ý kiến rất thống
nhất quyết định tiếp tục đi tới..
Cho đến nàng từ nhà cầu ra ngoài, sắc mặt không tốt nói cho hắn biết,
nàng sinh lý kỳ tới.
Giương Diệu Dương không biết là nên thở phào một cái, hay là mất mát.
Nhiều hơn còn là nhẹ một hơi, nửa năm còn không có qua, hắn là hi
vọng Linh Tử có thể trước nuôi, bồi dưỡng thân thể tốt lắm nữa kế hoạch
sanh con chuyện tình.
Nhưng là Linh Tử cũng không phải muốn như vậy, trước bọn họ làm dữ
như vậy, nhiều lần thật là làm không đến làm, còn là không có mang
thai, chẳng lẽ nàng thật có bầu không được rồi sao?
Mục lục nữ nhân muội phu tình nhân 110 mùi vị này rất tốt ( Đại Kết
Cục )
2012-5-28 9:09:01 :8443
Linh Tử là ôm mấy phần tuyệt vọng thế này lòng của tư , lần này sinh lý
kỳ , để cho nàng đau đến không muốn sống. Bụng quặn đau cơ hồ ngay
cả eo cũng thẳng không đứng lên, sắc mặt trắng bệch, ăn cái gì cũng
không khẩu vị, cuối cùng thậm chí nôn ra.
Giương Diệu Dương đau lòng cũng đi theo sắc mặt trắng bệch, khiến
Tống kiều cho nàng kiểm tra, không phải là thể hàn, cộng thêm trong
khoảng thời gian này quá vất vả rồi, kinh nguyệt lúc này mới đau thế
này. Trên xe cũng không còn thuốc, cũng may lập tức tới ngay đứng.
Giương Diệu Dương đã gọi điện thoại, Lưu Thục Quyên tự mình tới đón.
Nhìn Linh Tử sắc mặt trắng bệch, vội hỏi nhi tử phải không chuyện.
Giương Diệu Dương nói rồi, nàng cũng đau lòng nói: “Này còn phải từ từ
điều.”

7 / 22

Trang đọc truyện online
truyenhayhoan.com

Nàng đến gần buổi trưa mới tỉnh, nàng ở trong lòng hắn, tay của hắn
vẫn còn ở trên bụng của nàng. Lúc này nàng đã chẳng phải đau, chẳng
qua là bụng còn hơi có chút trướng tính. Ôm ấp nàng nam nhân còn
ngủ, ánh mắt hắn còn có nồng đậm mắt quầng thâm, khí sắc cũng
không được khá lắm.
Giương Diệu Dương không nhớ nàng còn ngủ ở huyết khí lên, cầm thảm
mỏng, ôm nàng lên tới đặt ở trên ghế tràng kỷ. Hắn điều tốt lắm gian
phòng nhiệt độ, thả sàng đan vỏ chăn. Lấy ra sạch sẽ băng vệ sinh cùng
đáy ~ quần, cẩn thận cho nàng đem bẩn hết đổi lại, cho thêm nàng dán
hảo mặc vào.
“Rửa mặt hảo, chúng ta đi ăn cơm, ngươi nhất định cũng đói bụng.”
Giương Diệu Dương thấy nàng như vậy nghe lời, cuối cùng lộ ra nhất
mạt nụ cười.
Linh Tử đột nhiên phát hiện, hai nguời quyền chủ đạo đảo ngược rồi.
Vào lúc này nam nhân quyền uy tính mười phần, một bộ hắn định đoạt
dáng vẻ. Kỳ chính là, nàng cũng không cảm thấy như thế nào, ngược lại
cũng hưởng thụ quá trình này.
Linh Tử đang từ trên lầu tới , cũng đã nghe đến lời này. Vốn là nàng là
tồn áy náy, muốn cùng mẹ chồng nói xin lỗi . Nhưng là giương Diệu
Dương một lần hắn, nàng phải đi tố cáo, nàng tức giận cũng nổi lên, đơn
giản chỉ cần mặt lạnh không nói lời nào.
Điểm tốt lắm món ăn, Linh Tử quay đầu nhìn hắn: “Ngươi có thể hay
không quá khẩn trương một ít, ta đều nói rồi, ta thật sự không đau.”
Đạo còn đạo liền.
“Ta hiểu biết rõ!” Hắn làm sao sẽ quên đâu rồi, “Ta chỉ chính là thân ái ,
liền muốn thân ái mà thôi.” Kết quả hắn đem mình hôn toàn thân hỏa ~
nhiệt, trong ngực Linh nhi cũng sắc mặt Phi Hồng.
Lời này nói là thực hung ác rồi, Linh Tử thế nào cũng không tin tưởng
Lưu Thục Quyên lại sẽ đối chính mình nói lời như vậy, nàng cũng giận :
“Ta cùng Diệu Dương có muốn hay không tiểu hài tử, là chúng ta hai
chuyện tình, mẹ, ngươi không có quyền chi phối chúng ta.”
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Nàng vốn chính là phải nói xin lỗi , hôm nay đúng là nàng làm không
tốt.
Buổi tối nàng vẫn là nhịn không được nói với hắn, giương Diệu Dương
cười nói: “Mẹ ta đó là thói quen, nàng nếu là không có ít như vậy ý định,
cũng không còn biện pháp làm được thị trưởng chức vị kia. Trở lại chính
là ta cha bên này, nhà nàng bên kia, đều là hai đại gia tử, không có ý
định thật không Được. Có lúc ta đều bội phục mẹ ta, ngay cả ta cha lãnh
khốc như vậy một người, cũng thu phục thể săn sóc dán. Ngươi đừng
giữ nhà trong hình như là ba ta làm chủ tựa như, thật ra thì mẹ ta là
ngoài mặt để cho hắn, cuối cùng đều là nàng quyết định nhi. Liên Gia
Gia, phần lớn thời điểm, cũng nghe nàng.”
Giương Diệu Dương đang bên ngoài coi chừng, nàng hướng hắn cười
một tiếng: “Ta không sao rồi, không đau, thật.”
“Ừ.” Giương Diệu Dương còn là rất yêu thương nàng chịu như vậy khổ,
“Ta hẹn Trung y, khiến Trung y cho ngươi xem xem, mới hảo hảo điều
lý.”
Nàng đều nói như vậy, Lưu Thục Quyên sắc mặt này cũng đặt không
xuống đi, nàng nói: “Ngươi có thể có này ý tưởng không thể tốt hơn,
Linh nhi, mẹ cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Hôm nay ta cũng có làm
không tốt địa phương, lại nói nặng. Mẹ không có ý kia, ta cũng là nhất
thời nóng lòng.”
“Ngươi thuốc chịu đựng tốt lắm, , nhân lúc còn nóng ăn.” Lưu Thục
Quyên thần sắc như thường, ngầm chứa mỉm cười đi vào, khiến Trương
mụ đem thuốc cất xong, một ít không muốn đi ra ngoài ý tứ.
“Mẹ ta là thật thương yêu ngươi, điểm này một ít cũng không cần hoài
nghi.” Giương Diệu Dương ôm nàng, nghiêng thân thể cười nhìn nàng,
“Cho nên ngươi cái gì đều không cần lo lắng, an tâm làm ngươi thiếu nãi
nãi, dài hơn điểm thịt, thân thể khá hơn chút rồi, chúng ta sống lại mấy
bánh bao nhỏ, không phải là rất tốt sao?”
Triển gia đối với chút còn là ôm không nhỏ kỳ vọng , nàng dĩ nhiên
không muốn làm cho mọi người thất vọng, cho nên tại giường ~ lên,
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hắn nghĩ như thế nào, nàng đều sẽ phối hợp. Tựu như hiện tại như vậy,
nam nhân này rõ ràng chính là ôm nam nhân tệ hại hứng thú, đặt nàng
thành cái tư thế này, nàng cũng vui lòng phối hợp.
Giương Diệu Dương đang cầm y phục muốn đi tắm dội, nghe nàng lời
này, từ đầu đến chân quan sát: “Ta xem ngươi nữa thêm chút thịt cũng
không còn chuyện, hiện tại ôm ngươi thời điểm, đều chỉ có thể ôm đến
xương, dập đầu cực kỳ.” vAvg.
Giương Diệu Dương cũng là tức giận, khác hắn cũng có thể bao dung
Linh nhi, nhưng là không uống thuốc, vấn đề liền đại phát rồi.”Mẹ, ngươi
yên tâm, ta khẳng định hung hăng nói nàng.”
Nhưng là nếu như thực mang thai, cũng không phải là dễ dàng như vậy,
ở trên trời đánh giá cùng trời sanh tuổi chẳn thì nàng sinh lý kỳ tới.
Nàng là thất vọng, giương Diệu Dương cũng lược lược cũng thất vọng.
Hai nguời cũng không nhục chí, cũng làm xong xấu nhất chuẩn bị cùng
lắm thì là cuối cùng thật liền có bầu không được, thu dưỡng một.
Giương Diệu Dương tâm tình thật tốt, nặng nề hôn một cái lão bà.
“Ngươi nói, điều này cũng tốt vô cùng, không phải là. Về sau, chúng ta
nếu là hưởng tuần trăng mật, sẽ tới nơi này, ngươi cứ nói đi?” Linh Tử
cùng hắn nằm ở giường nước ~ lên, kinh nghiệm vừa mới kịch liệt vui
mừng ~ yêu, hai người cũng bầy nhầy , nhưng là như vậy ôm ở cùng
nhau, ai cũng chẳng ngờ buông ra.
“Dạ, hôm nay lão bà tốt nhất, tối nay ta hảo hảo phục vụ ngươi, nhất
định đem ngươi phục vụ tốt lắm.” Hắn nói xong, một thanh ôm nàng trở
về giường ~ thượng. Chuyện kế tiếp, thiếu nhi không nên, là bọn hắn
đắp chăn chuyện cần làm.
Thanh âm hắn cũng lớn, chính là muốn khiến bên ngoài nghe. Linh Tử
nhìn hắn này hình dạng kinh hãi, cười nhạo rồi, nàng tiến tới bên lỗ tai
hắn: “Ngươi xem một chút nói, ta đây là trọng tội gì.”
Linh Tử bị hắn hôn thở hổn hển , không quên nhắc nhở hắn: “Trên người
ta còn không có sạch sẽ !”

10 / 22

Trang đọc truyện online
truyenhayhoan.com

“Diệu Dương với ngươi nổi giận, tiểu tử thúi này, cho hắn điểm màu sắc,
liền khai mở tâm nhiễm phòng, một lát ta nói chơi hắn đi.” Lưu Thục
Quyên là nghe được nhi tử phát biểu rồi, cũng cảm thấy là qua. Này
Linh Tử tính khí, có thể chịu ở khí này, cũng không tha dịch rồi.
Nói này lời mà nói, không phải là rõ ràng nàng nói nàng đều nghe chưa?
Linh Tử rất rõ ràng, mình có phần một tinh minh không thể nữa tinh
minh mẹ chồng, nàng biết làm người, có thể tính toán, mới có thể đem
cái gia đình này xử lý tốt như vậy.
Bữa cơm này, nàng riêng là đem một chén to cơm ăn đi xuống, uống ba
chén lớn canh. Linh Tử sờ sờ bụng của mình, nàng vô cùng hoài nghi tới
không được bao lâu, nàng sẽ nhanh chóng tăng mập . Không được, vẫn
phải là hơi tiết chế hạ xuống, nàng âm thầm quyết định như vậy.
Giương Diệu Dương cười nói: “Đại phu nói là rồi, thân thể của ngươi điều
lý tốt lắm, chúng ta muốn lên mười cái tám cái cũng không thành vấn
đề. Ngươi bây giờ có chút thể hàn, cho nên mang thai có chút khốn đốn
khó khăn. Chỉ cần đúng hạn ăn hắn thuốc, điều lý hảo để ý thể, hết thảy
đều không thành vấn đề.” Nói xong, tay của hắn lau bụng của nàng,
xấu bụng ngắt.
“Ngươi công việc kia, ta đã tìm người thay ngươi làm rồi, ngươi hiện tại
nhiệm vụ quan trọng nhất chính là hảo hảo điều lý thân thể.” Giương
Diệu Dương cho nàng chen tốt lắm kem đánh răng, nói.
“Mẹ, có chuyện gì sao?” Linh Tử nở nụ cười tính hỏi mẹ chồng.
Nàng là thật thích mẹ chồng , cũng có thể cảm giác nàng là thật ở quan
tâm mình. Nhưng là cái loại đó bị tính kế cảm giác làm thật không tốt,
đặc biệt là nàng dùng thương lượng khẩu khí cùng nàng thảo luận
chuyện, trên thực tế cuối cùng nàng đều muốn làm theo cảm giác, Chân
Chân làm cho người ta không thoải mái.
Trận này chiến sự liên lụy phạm vi rất rộng, Linh Tử chuyện cũng cảm
thấy sợ. Mẹ chồng không phải là một không nói đạo lý người của, cũng
không phải là một cái hội nổi giận người của, hôm nay phát lớn như vậy
hỏa, còn nói cái kia sao nặng, mình là thật chọc nàng.
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Linh Tử cũng không có phản đối, nàng biết ngày hôm qua mình đau đến
như vậy, dọa hắn gặp. Vào lúc này hắn muốn như thế nào, nàng cũng
sẽ theo hắn.
Bất quá Linh Tử thân thể là thật đã khá nhiều, sau lại sinh lý kỳ cũng
không có trước đau cái kia này lợi hại. Nàng hiện tại cũng không dám để
cho mình quá cực khổ, thật liền nghe mẹ chồng lời nói, xuất tịch xuất
tịch từ thiện dạ tiệc, làm đều là chẳng phải có phí công việc dùng thể
lực nhi.
Linh Tử vào lúc này cũng nghiêm chỉnh tức, nói: “Ngươi hãy thử xem
thuốc này, thật rất khổ rất khó uống…, ta cũng vậy không thể không
uống.”
Giương Diệu Dương cũng không để cho mình bận rộn như vậy, rút ra
nhiều thời gian hơn cùng nàng đồng tiến đồng xuất, nửa năm sau, bọn
họ thật lại đi bổ độ lần thứ nhất trăng mật. Lần này cũng không có ra
khỏi nước, ở Đại Liên một mức độ giả thôn qua hơn nửa tháng.
“Ngươi nói cái gì đây?” Linh Tử hiển nhiên không hài lòng hắn hình
dung, “Ngươi với mẹ ngươi thương lượng một chút, đừng nữa cho ta gắp
nhiều như vậy thức ăn. Ta cảm thấy được đi, làm cho người ta gắp thức
ăn cái thói quen này thì không phải là rất tốt, tự ta có tay có chân ,
muốn ăn cái gì cũng có thể mình gắp.”
Giương Diệu Dương tan việc trở lại, Lưu Thục Quyên đem hắn kéo đến
phòng bếp, nhỏ giọng nói: “Hôm nay ta với ngươi vợ ầm ỹ rồi, nha đầu
này thật đúng là tính khí bướng bỉnh, một lát ngươi nhất định phải hảo
hảo nói một chút nàng. Ta cũng vậy không đúng, nói lời nói nặng, bất
quá ta là ngươi mẹ, mặt mũi này ta không phải sẽ kéo xuống, nhất định
nàng cùng ta nói xin lỗi, còn có về sau sẽ không cho phép không uống
thuốc.”
Lưu Thục Quyên: “Ngươi gả vào Triển gia, thì phải thủ Triển gia quy củ.
Không thấy cái người này sao cứng đầu cứng cổ, ngươi cùng Diệu
Dương có muốn hay không sanh con, quan hệ là cả Triển gia chuyện
tình.”
“Mẹ, ta không sao , bác sĩ mở ra thuốc, uống thuốc là tốt rồi.” Linh Tử
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thật sự không muốn đại nhân quan tâm, vội vàng nói.
“Ta tự mình tới mà có thể.” Để cho hắn như vậy hầu hạ mình, nàng còn
chưa phải nhịn. Hơn nữa chẳng qua là đi vớ tử mà thôi, chính nàng cũng
có thể.
“Ngươi chú ý chút, Linh Tử tính khí bướng bỉnh , nói nàng là muốn, cũng
đừng náo băng.” Lưu Thục Quyên lần nữa dặn dò nhi tử, sau đó lớn
tiếng nói, “Ngươi với ngươi nàng dâu nói hay lắm, nhất định cùng ta nói
xin lỗi, mỗi ngày phải đúng hạn uống thuốc, nghe không có.”
“Tự ta mà có thể.” Rốt cuộc là nữ nhân thứ đồ vật dùng, hắn tới bắt quá
kỳ quái rồi. 7528490
Giương Diệu Dương nghe, buông ra nàng, đi cho nàng lấy ra vớ, cho
nàng mặc vào: “Trước tiên đem vớ mặc xong, không thể cảm lạnh.”
Giương Diệu Dương dĩ nhiên biết mình lão bà là thổi mềm không ăn
cứng rắn, mới vừa rồi lời kia nói là cho bên ngoài người nghe. Vào lúc
này hắn tận tâm ngồi vào bên người nàng, một tay lấy nàng ôm: “Lão
bà, ngươi biết, ta cùng mẹ đều là khẩn trương ngươi, ngươi bây giờ là
điều lý thân thể quan trọng thời kỳ, tại sao có thể không uống thuốc
đây?”
“Chúng ta nghe đại phu , ăn trước này phục dược, nhìn tình huống rồi
nói sau, ừ?” Giương Diệu Dương cũng không muốn nghe nàng như vậy
mấy câu liền đuổi, “Buổi trưa chúng ta đi ra ngoài ăn, liền hai chúng ta.”
Linh Tử là thật an tâm, ứng yêu cầu của hắn hảo hảo điều lý thân thể.
Nhưng khi muộn, vừa một bàn món ăn, gia gia cũng tốt, mẹ chồng cũng
tốt gấp không được nàng gắp thức ăn, toàn gia cũng nhìn chằm chằm
nàng ăn cơm. Cảm giác này thật sự chính là, áp lê sơn lớn.
“Ngươi nói cái gì đây?” Linh Tử bất mãn trừng hắn, lúc đó hắn chăn heo
sao?
Linh Tử còn đang nghi hoặc hắn lời nói là có ý gì, lập tức giương Diệu
Dương liền bắt đầu nói: “Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ là ta giương
Diệu Dương nữ nhân, ngươi thì phải nghe ta lời nói. Ngươi còn cùng dám
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cùng ta mẹ sẵng giọng, ngươi nhất định nói xin lỗi nàng, không thu thập
ngươi, đều không thể Vô Thiên rồi, thật là!”
“Đúng, đúng, Dạ!” Giương Diệu Dương liên tiếp gật đầu, “Nếu không
như vậy, về sau ta với ngươi uống chung. Ta khiến đại phu mở lại một tề
, ngươi uống bao nhiêu, ta với ngươi uống bao nhiêu, chúng ta đồng
cam cộng khổ, có được hay không?”
Linh Tử ăn xong nhiều ngày thuốc, nàng thực cũng ở đây ăn chán ghét.
Cùng giương Diệu Dương thương lượng không có kết quả, mỗi ngày buổi
trưa buổi tối một ngày một bộ, nàng ăn chán ghét. Muộn cái kia chén,
giương Diệu Dương nhìn chằm chằm, nàng là trốn không thoát đâu.
Muốn nhất ôm tằng tôn , là thuộc Triển ông cụ rồi, nàng thế nào cũng
phải cố gắng, không thể để cho mọi người thất vọng.
Cơm nước xong, bọn họ liền trực tiếp về nhà. Lưu Thục Quyên ở nhà
chờ, khiến người giúp việc cầm thuốc đi vào, nhìn Linh Tử sắc mặt đỏ
thắm, nàng lôi kéo con dâu tay hỏi nhi tử: “Không có sao chứ! À?”
“Hôm nay ta chính là bởi vì ngươi chịu ủy khuất, ngươi phải nhớ, nghe
không có.” Linh Tử cố nén cười, nắm lại mũi của hắn nói.
“Nhân lúc còn nóng uống, sau đó dược hội hơn khổ.” Lưu Thục Quyên
đọc hiểu tâm tư của nàng, cười nói, “Ta khiến Trương mụ chuẩn bị mấy
viên mứt hoa quả, ngươi một hớp đổ, ngậm viên mứt hoa quả cũng
không khổ.”
Giương Diệu Dương tuyệt không để ý, cầm băng vệ sinh cho nàng: “Đi
đi, có chuyện gì gọi ta, ta liền ở bên ngoài.”
Đường trở về lên, Linh Tử không khỏi an ủi hắn nói: “Thật ra thì ta hiện
tại tốt vô cùng, cũng không đau. Sinh lý đau nữ nhân nào đều có, có thể
là ta lần này thật sự là thân thể có chút mệt mỏi, mới có thể đau lợi hại
như vậy. Ta đáp ứng ngươi, tháng này một nghỉ ngơi, về sau lại vô sự
rồi.”
“Ta nói cái gì trong lòng ngươi rõ ràng!” Lưu Thục Quyên hung ác nhìn
chằm chằm nàng, “Ta khiến Trương mụ ngày ngày cho ta nấu thuốc,
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hoa mấy giờ nhịn một tề thuốc, ngươi chính là như vậy tới uống.” Lưu
Thục Quyên lần này là thật tức giận, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không
thành thép bộ dạng, “Ngươi còn muốn không muốn đem thân ngươi tử
điều lý tốt lắm? Ngươi còn phải không cần sanh con? Ngươi có phải hay
không cố tình khiến Diệu Dương không có hài tử, để cho hắn gia gia ôm
không hơn tằng tôn!”
“Mẹ cũng biết, điểm này thuốc kia khó được ở ngươi, tốt lắm, sớm một
chút nghỉ ngơi.” Lưu Thục Quyên hài lòng nhìn nàng, “Ngươi nha, chính
là muốn hảo hảo nuôi thân thể, thêm chút thịt, thân thể ngươi cũng sẽ
một hồi lâu chút.”
Linh Tử nơi nào đến sẽ cự tuyệt, chỉ đành phải mắt khép lại, uống thuốc
rồi. Vừa quát hôn, nụ hôn của hắn liền lên tới, dĩ nhiên cũng nếm đến
nàng trong môi cay đắng, mùi vị này nếu để cho hắn ăn được nửa
tháng, đoán chừng cũng không chịu nổi.
Giương Diệu Dương nhìn một chút nàng, vào lúc này nàng đều thành đại
phu rồi ! Hắn nắm cả hai nữ nhân nói: “Mẹ, ngươi hãy yên tâm đi, ta
nhất định đem ngươi con dâu cấp dưỡng tốt lắm. Nuôi trắng trẻo mập
mạp , như thế nào?”
Một bữa cơm, tất cả mọi người ăn không vui vui mừng, trở về phòng
giương Diệu Dương khép cửa phòng lại: “Ngươi thật đem thuốc kia ngã,
uy bồn hoa rồi hả ? Ta nói thế nào gian phòng vẫn có cổ mùi thuốc, ta
còn đạo là ngươi uống thuốc nguyên nhân, kết quả ngươi toàn bộ cũng
bồn hoa rồi.”
Cơm nước xong, trở về phòng nàng cũng không có nghỉ ngơi , không
được ở trong phòng đi, chưa quên cùng hắn vào sao thiện ý câu thông:
“Mới vừa rồi ngươi cũng không cho ta ngăn cản hạ xuống, nhìn ta hiện
tại ăn ngon chống đỡ, thật rất không thoải mái. Ta muốn dạ trưởng thịt,
xem ngươi làm sao bây giờ?”
“Đừng động.” Hắn rất lưu loát cho nàng đem vớ mặc xong, lấy ra bông
vải kéo cho nàng mặc vào, lấy thêm áo khoác cho nàng phủ thêm.”Ta
lấy cho ngươi băng vệ sinh.”
Nàng lắc đầu: “Ta muốn đi phòng rửa tay.”
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Linh Tử vào phòng tắm, phát hiện mình phía dưới là nhẹ nhàng khoan
khoái , rõ ràng là đã có nhân cho nàng đổi qua. Có thể cho nàng đổi, trừ
phía ngoài nam nhân còn có thể là ai? Nghĩ tới hắn một đại nam nhân,
cư nhiên cho nàng đổi băng vệ sinh. Nàng tim ấm áp , bụng khẽ trướng
đau, giống như cũng không có.
Hắn nghĩ , hoặc giả có thể đem trong nhà cái kia cái giường cũng đổi
thành giường nước, nhiều thoải mái !
Nàng rửa mặt hảo, đổi y phục mới đi theo hắn xuống lầu ăn điểm tâm.
Người một nhà nhìn Linh Tử hôm nay khí sắc đã khá nhiều, cũng thở
phào nhẹ nhõm.
Nghe hắn này nói, Linh Tử cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng vòng giương
Diệu Dương: “Nếu như là thật, vậy thì thật sự rất rồi.”
“Lão bà, ngươi để cho ta nói vài lời ngoan thoại, ngươi nghe là tốt rồi,
ừ?” Giương Diệu Dương đột nhiên ở bên môi nàng nói.
Nàng gật đầu một cái: “Hảo.”
Buổi tối hắn không dám cho thêm nàng thoa túi chườm nóng, tay của
mình vẫn dính vào trên bụng của nàng cho nàng ấm . Kết quả hắn một
đêm cũng không ngủ ngon, buổi sáng nàng rốt cuộc đã khá nhiều. Hắn
nhìn nàng chân mày rốt cuộc buông ra, người cũng chậm rãi ngủ. Hắn
cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, như vậy hai ngày nàng lượng cũng đặc
biệt nhiều, chiều nay sàng đan nhất định là khó có thể may mắn thoát
khỏi.
“Mẹ, thuốc trước để đây nhi lạnh gặp qua nhi, ta lập tức ăn.” Linh Tử
khẽ mỉm cười, trả lời.
“Nếu là nghe nữa lời nói một chút, là tốt.” Hắn vừa nói thời điểm, mình
cũng cười, chạm khẽ nàng một chút môi đỏ mọng.
Hắn làm vô cùng tự nhiên, động tác cũng rất nhanh nhẹn, lại đem nàng
lần nữa ôm trở về giường ~ lên, cả quá trình nàng chỉ hơi giật giật, một
chút cũng không có tỉnh dáng vẻ. Giương Diệu Dương cũng lần nữa nằm
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xuống lại, tay như cũ đặt ở trên bụng của nàng, nhẹ nhàng chậm chạp
cho nàng xoa, để cho nàng có thể nằm một cảm giác tốt lắm.
Linh Tử cũng cười, tựa vào trong ngực hắn: “Ta còn không đủ nghe lời
sao?”
Giương Diệu Dương đè nàng té ở trên sô pha: “Một lát ngươi sẽ biết,
ngoan, một lát cùng mẹ ta nói lời xin lỗi, có được hay không?”
Linh Tử không để ý tới hắn, nhìn trên khay trà thuốc sẽ tới tức, cầm tạp
chí mình nhìn của mình.
Tối ngày hôm qua nàng đau hơn phân nửa đêm, hắn cũng đi theo giằng
co cả đêm. Nàng hiện tại một thân nhẹ nhàng khoan khoái, sàng đan vỏ
chăn cũng đổi qua, nghĩ đến chính là hắn đổi. Ánh mắt của nàng nóng
lên, tay không tự giác muốn đi lau gương mặt của hắn.
Linh Tử vốn là có mấy phần chột dạ, vào lúc này cũng nghiêm chỉnh nói
không, chỉ đành phải nghe lời mà nói, lỗ mũi bóp một cái uống xong.
Một cỗ gay mũi cay đắng vọt tới, nàng cố nén sửng sốt uống vào. Lập
tức ngậm miệng mứt hoa quả, thở một hơi.
Đây chỉ là nho nhỏ nhạc đệm, giương Diệu Dương ngày thứ hai còn bị
mẹ hắn níu mắng cho một trận: “Ta để cho ngươi ngươi nói một chút vợ,
không cho ngươi phát lớn như vậy Hỏa Nhi, ngươi phải dụ dỗ nàng mới
đúng. Ngươi xem một chút ngươi, đem nàng đã nói như thế, như vậy uất
ức, Linh Tử tính khí cứng như vậy một người, làm sao ngươi nhẫn tâm.”
Giương Diệu Dương ôm nàng hông của cười nói: “Ngươi là tốt lắm vết
sẹo tốt lắm đau , chờ ngươi lần sau đau , ngươi cũng không nói như vậy.
Hiện tại ngoan ngoãn điều lý hảo thân thể, ngươi liền làm một lần
ngoan ngoãn, không tốt sao?”
Ở trong phòng chờ lão bà trở về phòng giương Diệu Dương hắt hơi một
cái, không khỏi có không tốt cảm giác. Chờ lão bà trở về phòng, hắn
một thanh ôm nàng: “Mẹ ta không có làm gì ngươi chứ?”
“Ta hiểu biết rõ , mẹ, thật xin lỗi.” Linh Tử vào lúc này phải có nhiều
ngoan tựu có bao nhiêu ngoan, chỉ kém không có hồng nhãn tình khóc
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nhè.
“Mẹ, hôm nay là ta làm không tốt, ta tới nói xin lỗi với ngươi, ta về sau
sẽ đúng hạn uống thuốc, không ngã bồn hoa rồi.” Linh Tử vô cùng thành
khẩn nói xin lỗi nói.
Linh Tử gật đầu một cái, vẫn là nghe giương Diệu Dương lời nói, cố ý
đến mẹ chồng phòng của, gõ cửa đi vào.
Linh Tử không biết hắn nhỏ mọn, vào lúc này cũng vui ý phối hợp nàng.
Đại phu nói thân thể của nàng điều lý không sai biệt lắm, hiện tại cũng
thích hợp mang thai. Trong khoảng thời gian này bọn họ làm cũng
nhiều, ít nhiều gì cũng mang cái kia mục đích.
Linh Tử lần này đau đúng là rất lợi hại, trước kia sinh lý kỳ cũng sẽ đau,
nhưng là không có lần này đau. Nàng cái gì cũng ăn không hết, ói quả
thực lợi hại rồi. Giương Diệu Dương đi theo cũng ăn không vô, cầm túi
chườm nóng cho nàng chườm nóng.
“Ngươi ngu, đây là nữ nhân điều lý thân thể, ngươi nghĩ lần nữ nhân
sao?” Linh Tử là tâm hoàn toàn mềm nhũn, nam nhân này bây giờ là
càng ngày càng hiểu được dụ dỗ người.
Phải biết, hân du thiên sanh thiên hữu cũng mau một tuổi rồi, trời ban
cùng Thanh Thanh đều muốn lên trung học rồi, bọn họ sẽ không thêm
chút sức nhi, nhất định là không đuổi kịp người ta.
Giương Diệu Dương còn chưa hiểu xảy ra ra chuyện gì ! Vốn là nghĩ hai
mặt thảo hảo, kết quả hắn cũng áp lê sơn lớn, hai mặt cũng không thảo
hảo .
Một bên hắn hôn nàng một cái, vừa để ngoan thoại: “Không uống thuốc,
phát giận, cái người này đều là trọng tội. Đều là ta tung ngươi, lần sau
xem ngươi còn dám hay không tái phạm.”
“Ngươi nha, đại nam nhân chủ nghĩa.” Linh Tử ngược lại hưởng thụ bây
giờ cảm giác, đặc biệt là tựa vào trong ngực hắn, lúc này có thể nghe
được tiếng cười của hắn là từ lồng ngực phát ra. Có thể làm cho hắn cao
hứng, cũng là món sự tình cao hứng tình.
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Lưu Thục Quyên khó được lạnh lẽo gương mặt, vừa vào cửa liền hướng
bồn năm nơi kia nhìn, này cẩn thận vừa nghe, quả nhiên ngửi thấy được
một cỗ mùi thuốc.”Đây chính là ngươi sẽ ngoan ngoãn uống thuốc sao?
Toàn bộ phải cũng nơi này?”
“Bất quá đâu rồi, ta hôm nay nói là lời nói nặng rồi, ta là cố ý nói như
vậy, thì phải để cho nàng biết mẹ ngươi ta cũng vậy không phải là vẫn
tốt như vậy tính khí, không thể để cho nàng tái phạm, ngươi cũng đừng
tung nàng, biết không?” Lưu Thục Quyên lần nữa dặn dò nhi tử nói.
“Ngươi cũng không cần cho mình áp lực quá lớn, chúng ta làm như thế
nào , còn thế nào .” Nói xong, giương Diệu Dương hôn lên môi của nàng,
tay cũng không quy củ ở trên ngực nàng rà qua rà lại.
Buổi trưa bộ kia, nàng cũng nghĩ tới biện pháp. Bọn họ gian phòng có
một viên lớn bồn hoa, nàng rất cẩn thận tận tâm đút bồn hoa. Nhưng là
chuyện xấu làm, còn là sẽ bị phát hiện. Tại nào đấy một ngày, nàng
đang xếp chân nhìn tạp chí, mẹ chồng Lưu Thục Quyên đột nhiên gõ
cửa đi vào.
Nàng vừa động, hắn liền tỉnh, hắn mở mắt ra nhìn nàng: “Tỉnh, còn đau
không?” Tay của hắn đã theo bản năng cho nàng xoa bụng.
Sau lại lại qua một năm, bọn họ cũng không ôm hy vọng gì, hai nguời
định kỳ đi ra ngoài du lịch, ông cụ thân thể cũng cường tráng, giương
Diệu Dương bắt đầu cảm thấy, không có hài tử cũng rất tốt. Xem một
chút lệ màn dương, cả ngày không tự do, chính là muốn mang lão bà đi
ra ngoài du lịch, cũng muốn mang theo mấy đầu củ cải, nghĩ tới hai
người thế giới cũng không được. Không giống bọn họ, muốn đi chỗ nào
phải đi huynh trưởng, không có phụ luy.
Lưu Thục Quyên đang làm bảo dưỡng, nhìn nàng ở tại cửa ra vào, cố ý
gương mặt lạnh lùng nói: “Có chuyện gì sao?”
“Vậy chúng ta đem thuốc uống trước rồi, ừ?” Giương Diệu Dương bưng
thuốc tới đây, thổi vài hớp nhiệt khí, thả vào bên miệng nàng.
Hắn nói vừa dứt, chuông cửa liền vang lên, Linh Tử vừa mở cửa, Lưu
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Thục Quyên ở tại cửa ra vào, đứng phía sau Trương mụ. Linh Tử một hồi
lòng của hư, không biết mẹ chồng nghe được nàng nói không có. Sắc
mặt nàng vi cương nói: “Mẹ, có chuyện gì sao?”
Linh Tử không biết mẹ chồng làm sao lại phát hiện, đương nhiên là
muốn chết không nhận trướng : “Mẹ, ta có ở uống thuốc nha, ngươi ở
đây nói cái gì đó?”
Vào lúc này nam nhân cũng đổi lời nói rồi, lại có thể biết nói sinh mấy
bánh bao nhỏ, còn mấy, xem nàng như heo sao? Nàng cười nhìn hắn:
“Vào lúc này làm sao ngươi đổi lời nói rồi, có phải hay không hôm nay
Trung y đại phu đã nói gì với ngươi?”
Giương Diệu Dương lật người đè nàng ở: “Hư nữ nhân, ngươi là đoán
chừng ta, đúng không!” Bình thường hắn phải nghe nàng, nhưng là tại
giường ~ lên, hắn nhất định phải áp trở về quyền chủ động. Cho nên
hắn đem lấy nàng chân chống lên trên vai, liền nhất mạt ướt át không
chút do dự đỉnh đi vào. Đáng chết, thật là rất thư thái.
Hắn làm lúc động tình, vừa hướng về phía, vừa lẩm bẩm là không ở vừa
nói yêu ngữ. Ở giường nước ~ thượng làm hoàn mỹ nhất địa phương
chính là hắn chẳng phải phí sức lực, hắn đi phía trước vừa xông, nàng sẽ
bắn trở về, liền hai người dính sát không ngờ như thế, loại cảm giác này
rất hay.
Ăn xong bữa ăn sáng, giương Diệu Dương liền dẫn nàng đi xem Trung y.
Trung y cho nàng chẩn mạch sau đó, cho nàng mở ra một bộ thuốc, một
ngày hai dùng. Trong lòng nàng có chút sợ, nhìn những thứ kia thuốc
bắc, nhất định là rất khổ . Ngược lại giương Diệu Dương, ở bên cạnh
nghe đặc biệt cẩn thận, khẳng định nấu thuốc, uống thuốc xong nàng
sẽ có phản ứng gì, lão Đại phu mỗi một câu, hắn đều không rơi xuống.
Buổi trưa giương đại thiếu chọn trong nhà quán cơm tử, làm dược thiện
làm rất có tên. Hắn nhìn thực đơn nhìn vô cùng cẩn thận, mỗi đạo món
ăn cũng hỏi quản lý công hiệu, quản lý bị vị đại thiếu gia này hỏi rất
khẩn trương, cũng liên tiếp toát mồ hôi.
Vừa nghe mẫu thân có thể cùng Linh Tử ầm ỹ, giương Diệu Dương cảm
giác bất khả tư nghị được, mẹ hắn là cỡ nào bảo trì bình thản người của,
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cũng có thể cùng Linh Tử ầm ỹ, xem ra là Linh nhi thật chọc. Hắn vừa
nghe là Linh nhi không uống thuốc, khí này cũng nổi lên.
“Chuyện đùa nhiều chỗ đi đến rồi.” Giương Diệu Dương là vì nhân
nhượng nàng mới đến đây nhi, thật ra thì hắn cảm thấy ra khỏi nước
muốn tốt hơn nhiều, Chí Nhân không ai tìm phải , bọn họ qua hai người
thế giới, đừng nói nhiều vui vẻ. Mà không phải đi theo Nhất Đại gia tử,
nghĩ tới cùng đi chính hắn ba mẹ, gia gia còn có ba mẹ hắn, đầu hắn da
liền tê dại. Có ai, bổ hưởng tuần trăng mật còn mang theo toàn gia
!”Còn không vui vẻ !” Linh Tử ngắt mặt của hắn, “Sang năm chúng ta
tựu ra nước chơi, được chưa, đại thiếu gia.”
Linh Tử cũng là đã nhìn ra, có này sao một lợi hại mẹ chồng, thật không
biết là may mắn còn chưa phải may mắn.
Linh Tử cũng buông ra tâm, áp lực đương nhiên có thể có, mỗi lần sinh
lý kỳ , nàng đều có thể từ mẹ chồng trong mắt thấy nhất mạt thất vọng.
Nàng cũng chỉ có thể khuyên mình, tất cả tùy duyên, có lẽ là nàng đã
từng làm quá nhiều bốc đồng chuyện, Bảo Bảo đối với nàng cái này mẹ
còn không có lòng tin, cho nên muốn trễ chút tới !
Ở tất cả mọi người đã không ôm hy vọng, Linh Tử bắt đầu đột nhiên
tăng mập , trong vòng một tháng nàng dài sáu kí lô. Nàng cảm thấy
không bình thường, trong khoảng thời gian này nàng là ăn nhiều, quả
thật không quản được miệng mình, có một lần Triển gia một hương hạ
thật lâu không lui tới thân thích tới, dẫn theo không ít yêm cây táo
chua. Ai cũng không chịu nổi cái đó vị, Lưu Thục Quyên cũng tính toán
cho người giúp việc ăn, nàng nghe cái đó mùi vị, nước miếng toát ra,
một người ăn say sưa ngon lành, vẫn không quên cùng nàng mẹ nói:
“Mẹ, đây là cái gì, ăn ngon thật?”
Lưu Thục Quyên trợn tròn mắt, chợt trái tim một hồi cuồng loạn, vội
vàng cho nhi tử gọi điện thoại, hẹn bác sĩ!

LINK Truyện:
Vô lương tổng giám đốc: nữ nhân, sinh thêm đứa bé cho ta
https://truyenhayhoan.com/doc-truyen/vo-luong-tong-giam-doc-nu-nhan-
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sinh-them-dua-be-cho-ta-885729.html
LINK Chương này:
Chương 134 https://truyenhayhoan.com/doc-truyen/vo-luong-tong-giamdoc-nu-nhan-sinh-them-dua-be-cho-ta-885729/chuong-134.html
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