Szexpartner publikus üzenetek
Szextelefon
hmmm csinos. Szívesen megkostolnálak :p
szextelefon
jóféle popó :o <3
harisnyás csoda :p, tali? :)
fincsi :p
gyönyörű nuncus
ilyen tanitónénit keresek ;)
ezigen :o 100*<3
formás :)
vaditó ;)
szexpartner
írjatok csajok ;)
izgató cica :p
meghiszem azt
gyönyörű vagy !!!
eltudnálak fogadni :)
kényeztetnélek naphosszat ;)
ezt nevezem
tudnék veled mit kezdeni :)
szivesen elvinnélek egy körre
imádom a nagylányokat
szextelefon
imádom az ilyen alkatú nőket
brutál
partyba akarlak vágni :)
finom tinihusi :)
<3
wow
imádom a nagy cicket :p
adnék neked :)
kár hogy eltakarod az arcod :)
erotikus
szexpartner
bomba nő
meseszép
berakám neked kicsim :)
nagyonbejövős
wow
jövőhéten tali? :)
szülinapomra téged kérlek :)
karira téged kérlek :P
finom vagy :)
azt adom :)
belédnyalnék :p
beszálnék :)
szép nunid van :)
falnám
Szextárs
csini
Kedves jocó29! A találkozás szerintem csak rajtad múlik :)
csinos lányvagy.
szerintem iscsinos lányvagy.
Kedves Fiúk! Várlak Titeket forró puncival egy nagyon kellemes együttlétre!:)
Lakásomon fogadlak, stopper nélkül!:) Kényeztetlek, meghallgatlak és fizikailag stresszmentesítelek!:)
Kedves, fiatal lány vár Rád! :)
beléd hatolnék ;P

Sextelefon
álom pofi... szurnálak ;)
imádom a vékony lánykákat :P
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gyönyörű vagy :o :) (L)
nagyon szép vagy
szivesen dugnék veled
beraknám :)
szivesen megcsöcsöréznélek :)
de meg ám :D
nagyon szexi vagy :)
Jó.
Szia! Ha szeretnél egy másik városba dolgozni exkluzív lakásba jó kereseti lehetőség! Külföldre is tudok biztosítani helyet! Ha felkeltette érdeklődésed dobj egy
üzit!
Szia! Ha szeretnél egy másik városba dolgozni exkluzív lakásba jó kereseti lehetőség! Külföldre is tudok biztosítani helyet! Ha felkeltette érdeklődésed dobj egy
üzit!
szia dundika54
Alomtünder! Csodaszêp vagy!:))
Csodaszep es oltari szexi!:))
sextelefon
Nem korrekt a csaj, mindeki vigyázzon vele.
ár?
szextelefon
camba??és szekszárdon lehetne a s...
sexpartner
várlak skypen..........
várlak skypen..........
skypen tisztelj meg válaszoddal végre.......
szia!!folytathassuk a camozást skypen!!gyere oda és dumcsizzunk....
nos???
Igazi szépség !
szextelefon
[Moderálva spam miatt - admin]
Tényleg gyönyörű ez a lány,de vigyázva intek mindenkit,ugyanezzel a számmal és névvel már 2009 közepétől hírdetnek. Úgyhogy erősen kamu szagu....de az
életkora mindenképp. http://www.beszamolok.com/lap/beszamolok_hirdeto/index.php?lid=201860
Keresgélő : Vannak lányok akik a \"konkurenciát\" próbálják meg lehúzni. Szinte lehetetlen eldönteni, hogy tényleg rossz tapasztalatod van Trixivel vagy egy
másik eszkort vagy. Mi a konkrét tapasztalatod? Amúgy szerintem helyes lány, és a puding próbája az evés :)
tényleg viggyázatok mert engem már átvert
utána járok. Amúgy valamiféle garancia szerűségen már gondolkodunk.
Nagyon kellemes, igényes fotósorozat, gratulálok! Persze, jó fotóalany nélkül az egész mit sem érne! ;-)
sexpartner
dugnám, mint a lopott biciklit! Lol
Tu parles francais? C\'est tres bien! Mes félicitations! Tu as de beaux yeux et seins! Je vais te baiser bientot ma chérie!
Admin! Azért mer neked tetszik attól még átveri a vendégeit. Úgy látom nem csak engemet vert át.
szextelefon
Nagyon szép vagy!:)
hello!kérdésedre a válaszom:skypen beszélgettem vele,kérte hogy camozzunk eggyet,én megmutattam neki a f....,és azt mondta hogy isteni f...-am van!irta
szivessen be venné,és talizni akarna,és nem kér semmit cserébe!(lovét se!! )mondtam neki hogy hol talizzunk.meg mondta hogy b nöjének oda adta kölcsön a
cameráját ha vissza kapja akkor közössen kamozhatunk tali elött.és egyszer feljött skypera,irtam neki,és kilépett!!hát mondhassuk azt hogy becsapott...
de szép puncid van
szextelefon
eljutok pestre sírni fogsz az élvezettől ;)
kedves fiatal lány webcamozni tudsz? :$
Sexpartner
szia tali szépség
szia tali?
Elég lett volna akkor a lábadról egy fotó...
szexpartner
van benne vitamin! LoL
egy istennô vagy!!
Gyönyörű vagy!! Megismerhetlek?
Szextárs
Nagyon szexy vagy!!!! Megkereshetlek?:)
Hmmmmmmmmmmmmmmm,, nagyon sexy!!!! Ismi??
nagyon király vagy
szexpartner
Nem ígérek semmit de biztos jól érzed majd magad velem nem sorolok semmit mert nagyok sok mindenre nyitott vagyok gyere látogass meg és próbáld ki mit
adhatok .....Várom hívásod csalódást nem okozok 0670 504 3176.
csini vagy
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csodálatos a popsid
gyönyörű vagy
sextelefon
nagyon szép a hölgy. gratula a srácnak
gyönyörű a hölgy popsija. ennivalo
nagyon édes vagy bébi
sextelefon
nagyon édes vagy és nagyon sexi
csodálatosa nézel ki
szexpartner
óóóó istenem. micsoda csodálatos popsi. ennivaló
Szextárs
hmmm.... hát te aztán nem vagy semmi ;)
áll rád a farkam bb ;D
szexpartner
csattints oda neki!
jó kis bula, lehetne küldeni...
az ilyen osztályban nem lenne fiú hiányzó...
Szextárs

ez a segg megér egy hét ajtócsapkodást...
Kellemes kis mufflon, igényes a fotósorozat!
sextelefon
Szia! Szívesen találkoznék veled!! :)
sexpartner
Szia! Szívesen találkoznék veled!! :)
Szia! Szívesen találkoznék veled!! :)
Gyönyörű vagy! :)
sexpartner
szia!irtál nekem skypen,hogy irjak az email cimedre,ha akarom hogy felgyere.nem tudom a cimedet!este mindig fent vagyok skypen 9-kor.várlak!!
sexpartner
szexi vagy a képeken
szexi vagy a képeken
szépek melleid nagyon
sextelefon
gyöngyőrű vagy a melleid is gyöngyőrűek
gyöngyőrű vagy a melleid is gyöngyőrűek
Szextárs
Szia tudnánk találkozni?
rádbíznám a kolbászom :)))))
szextelefon
de megtolnáám a csajszit aztamindenit!
sextelefon
szia.irtad este 9-kor jössz.azota eltelt pár nap....... és sehol a láthatáron se vagy...
Mi az hogy!
szextelefon
Lehet is! :) Ha ügyes a nyelved, az égbe repít, ha csak próbálkozol, akkor sem hagy magadra.
:)
Sextárs

skypen!!!!!!!!!!!!!!
szextelefon
Helló mindenkinek! Molly vagyok. Remélem felkeltem az érdeklődését annak aki megnézi a képeimet. Örülnék, ha találkoznánk! Legyen szó, egy jó és kellemes
beszélgetésről? Vagy jó szexről? Mindegy, mert csak az számít, hogy te jól érezd magadat nálam, velem! Várlak, Pécsett kertvárosban, és várom hívásodat is,
hogy, mindent megbeszélhessünk és össze hozzunk egy találkozót! )):- Nálam nincs futószalag effektus!!!! Káros szenvedélyektől mentes, nem dohányzó lány
vagyok!!! HIDEG ÜDÍTŐVEL, FRISSÍTŐVEL VÁROM MINDEN KEDVES PARTNEREM! Sok Puszi. Kérlek Csak is Számkijelzéssel hívj!
Kurva jo seggel testel es mellel meg fogom kurni
Kurva jo mellel seggel gecire meg fogom pakolni am csokifiu irj ha akarod hogy kemeny eresre szopjalak bho99@freemail.hu e mail ra
szexpartner
Fiuk letszi irjatok ide bho99@freemail.hu
úristen 3 óráig csak nyalnám
sexpartner
Szia, jók a képeid.
sexpartner
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Jó képek. :))
wow
oh de szép.
nagyon szép wagy!
szextelefon
sziasztok szivesen beszálnék 3 iknak
nagyon szép vagy!!!!
de szép vagy
szextelefon
gyönyörűűűű
nagyon bomba vagy baby
sextárs
nagyon sexy vagy :)
sextárs
hmmm nyami nyami :) <3
Számomra egy Istennő vagy!
Te meg nagyon fiatal,majd pár év múlva keress meg. puszika
ez igen gyönyörü
Szep kerek popisid van
Szia 40-es ápolt, barna hajú,férfi vagyok.Csak olyan nőt keresek akit a puncit felduzzasztó puncipumpálás érdekel és erre izgul.Puncipumpám van. imádok
felpumpált puncit nyalni. és szeretnék egy összegecizett puncit kinyalni valahogy így gondoltam.www.xvideos.com/video897901/cuckold_likes_black_crea- mpie
szeretnék beleélvezni a punciba aztán jó kinyalnám.vagy beszállnék a harmadik gabalyodás, Üdv.ati.
Hello, send me your price. please to eds1020@gmail.com.
sextárs
kivancsi vagyok az arakra, mit menyiert?
Szia! Nagyon csinos vagy és szexi!
Szia! Az árakat szeretném megkérdezni
sextárs
Nagyon szep
aaaa nagyonnn basznam....;):D
Loneeeem....;)
basznam mint allat:D
RONGALNAM....;D
RONGALNAM....:D;)
CSUNYAN MEGRAKNAM...:D;)
haaat valjuk be..Tamarat is telibe lehetne kurni 1kicsit..:D
Szana-Szet......;)
jaj de buntetnem.....;)
Gyönyörű és kívánatos vagy minden fényképen és ésőben is:)
élőben is:))
Csodálatos vagy...
Nagyon finom lehetsz Kedves Anett...
Úr isten te biztos nagyon finom lehetsz....
Szívesen játszadoznék veled Kedves Dundika...Puszi
Kedves Anni! Minden testrészed imádnám kényeztetni:)
húú mekkora gyönyörű fasz
Szia szeretnék érdeklödni az áraidrol ha szabad puszi.
basználak :$$
szextelefon
csinik vagytok
gyönyörű, szívesen szexelnék veled
Szia mit csinálnál ha egy 15 éves fiú jól meg akarna dugni? Eszméletlenül nézel ki 15 vagyok vállalnád a tanításom?
ahhh kiverném rájuk a faszom imádom a nőifehérneműket!!
Nagyon szemre való
Nagyon csinos vagy!
Szia! A mélytorok mennyire megy, hány centit tudsz bekapni?:)
Szép popsi:$
Az a szép vörös makk eléggé igéző!!!
Szia!Én debreceni 26 éves bi srác vagyok!szeretnék ismerkedni!!Remélem neked is
szeretnék veled talizni komárom megye súr szexre éhes vagyok csak innyen 06303298968
ki nyalnalak
gyönyörű cicik! Igaziak?
Finom lehet a puncid, hat meg ha utana a szádba élvezhetnék!
Szia! Részemről nincs akadálya, ha gondolod, hívj fel légyszíves és megbeszéljük. Szép napot, puszi
Szeretem a szőrös puncidat! megnedvesíteném!
:DDDD
szÉp a puncid!
tudsz árakat küldeni, meg helyet...
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sextárs
aaaaaaaaaaaaaaa de komoly test....anyam borogassss:DDDD
Ha londonban jarsz...sikits ram!!!;)
fincsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:)
daralnam mint a kekszet...:D;)
jo kis test....;)
de rossz buzi vagy....:DDD
te kis cukorfalatka.....;) meginnam a furdovizet utanad...:P :DD <3
cicid közé dugnám!
hi are you interrested in something tonight
it`s a very Nice ass and pussy, what do I have to do to come there:-)
Hi! I work at my home, in 18 diskrit. my e mail liza50@citromail.hu At weekend at saturday im not. How are you old?
Ez igen! Jó sok munkád és kitartás van benned:)) Gratula!
Szép éjszakát mindenkinek!:) PusziK
hü de leszopnám
beleülhetnél nekem is...
ki szeretne megkostolni,,??? mert akkor tele geciném a szádad. én ilyen vagyok. 06305189680 finoman kényeztesss es bsmeslek megamról..sex sex
keell!!!!!!!!!!!!!
Csak egy képet rólad..
fincsiiiiiiiii;)
fincssssssiiiiiiii:)
jaj de adnam neki...:DD
Helo Szexi vagy...volna kedved szexkapcsihoz?
(Ciciket) szabad-e locsolni? ;)
xd
sexpartner
sziaztok én beszálnék
csini vagy!
Szép arcú
Szép izgató
Szia 1alkalmam lene kozos hoki vagy szopatnek dugnek mica80kukacgmail.hu telszamod kene en 160cm60kg vekony 33evea
még nemláttam az oldalon a profilom megjelenni valamit hibáztam?
szép formás popsi igazán ennivaló
szép feszes minden porcikád
Szeretettel várlak masszázsra és kellemes időtöltésre.Csak számkijelzéssel fogadok hívást!
Voltam a hölgynél a következő élményben volt részem; Kedvesen beinvitál egy kikapcsolt vekker van a szobában,ő mint mondja \"nem nézi az időt\".
Tisztességes hozzáállással dolgozik ,de egyre furcsább dolgokról kezdett beszélni.\"A férjem zuglóban rendőr\".Nem igazán tudtam mit kezdjek ezzel az
információval.- \"A multkor is az ATM automatához úgy kellett lekisérnem a vendéget ,sminket lemosni stb\".Úgy beszél róla ,mintha rendszeresen nem
akarnának a vendégek fizetni.Ekkor még nem értettem miért nem.-Beszélgetünk próbálom emberként kezelni nem csak az \"eseményre\" öszpontosítani.Egyre
furább kezd lenni a helyzet mert nem hagyja abba a beszédet,- internetes vásárlási szokásairól mesél ezt már végképp nem értem az ágy szélén hallgatom.
Indulnék; tessék itt van 15,- \"nem ,te nem kérdzeted ,h mennyi amikor hívtál és nálam 20 egy óra.\" Nézek rá azt irja 26 legalabb 35 éves, ami
megérkezésemkor szóba is került,- de rendben itt van 20 ezer. \"két óra volt 40 ezer!\" ?????? Természetesen nem volt szándékom 40 ezret fizetni,- elindultam
kifelé.Az előszobából nyiló szomszéd szobában egy ember ül a fotelben az ajtó nyitva,- köszönök neki.Te vagy a rendőr férje? Nem mondja felpattanva ,- akkor
látom ,hogy egy majdnem törpe,- \" a hölgy megnyomta a pánik gombot! \"Mi a baj? kérdezi a nőtöl,- én válaszolok szerintem semmi,- mire a nő ,- semmi ,de
két óra volt!!! A törpe az ajtóhoz ugrik bezárja azt.Majd elkezd győzködni, két óra volt ki kell fizetni.Nézem az ajtót,zárva.Kimenni nem tudok.Ha megütöm a
törpét ugyanazt fogják hazudni.A törpe győzköd \"nézzem meg\" ennyi nemfogadott hivás hivás volt,mutatja a telefont.Kimenni a lakásból nem tudok,pénzt
követelnek.\"Nézd engem nem érdekelnek a hölgy internetes vásárlási szokásai..\" \"De,értsem meg..\".Ezek itt össze vissza fognak hazudni ha attrocitásra
kerülne sor.Igy nagyon nem szivesen,de odaadok még 20 ezret.Az ajtó továbbra is bezárva,- a törpét boxra invitálom a ház elé,- mint mondja \"nem akar
verést\".\"Gondolod megversz?\"nem,nem habogja.Akkkor az ajtó miért van zárva? \"Ez a protokol\" mondja ,-és kinyitja a kulcsrazárt ajtót.Sajnálatos módon
ilyen lányok mint ez,rontják el a többi becsületes dolgozó lány hírét. Össszefoglalva ; fogvatartottak és kiraboltak.40 ezret(!) fizettem összesen. Érdemes
megemlíteni,-hiába irtam le ezt a történetet más oldalon,az admin nem engedte,hogy megjelenjen.Nekem azonban sem okom sem kedvem nincs ilyen történetet
ilyen hosszan leírni ha nem volna igaz.nagyon finom formás idomaid vannak
szexi vagy! :)
szia érdeklődnék ,hogy anyagi vonzata van e a kis együtlétnek ??
Várlak egy laza szexre!!!
voltam a lánynál és valami elképesztően teszi a dolgát :)
köszönöm a szép órát :)
Irj vissza :)
Szia! Nagyon sexy vagy!!! Engem az idösebb hölgyek izgatnak fel igazán és Te feltudnál rendessen....... Imádok puncit nyalni ha szereted. Mennyi az anyagi
része veled??? Csók... :)
Szép punci
szextelefon
szép nagy csöcsök
Szia! Lenne kedved skypeon megbeszélni milyen izgalmas dolgokat tudnánk művelni? :)
csinos
Hi Judit
Szia. sajnálom, dde én 35 év felettit vállalok
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szia csini vagy!
csinosak a képejid!
szia szép vagy én lakom budaörsön :D
fogok szexelni óvszerem és masszás nem vagy igen ?
de szeretem szexelni Popsiszex ?
szia van kedved találkozni mert meg szeretnélek ismerni
Valami csalodás\'\'\'0% esély
Hey baby i am interested on u plz write to me down sunshine!
Baba Érdekel az, hogyan csinálod?
Ur corgeous sunshine!
te kis buzi drogos geci fejezd be
Szia! Nekem nagyon bejösz! Lenne kedved velem szexelni? 18cm farkam van és imádok puncit nyalni!!!
szia Édes mikor lehet menni hozzád ?? :)
szia Édes mikor lehetne menni hozzád amikor jó neked ? :D
Se telefonszám,se e-mail cím....mégis hogyan lehet felvenni veled a kapcsolatot?
Imádnálak!!!!!!!!!!
Szia! Szivessen elmennék hozzád... Mennyi az anyagi része és szereted-e ha hosszan nyalják a puncidat ??? Imádok nyalni :)))
Csak annyira mint egy finom érett gyümölcs :)
Szia Anni! Minden képen nagyon szexi vagy, de a fekete felsős képed a legvadítóbb:))
Szia! Csodaszép amikor félrehúzod a bugyid és látható a kis finomságod:) Nekem nagyon tetszik;)
Szia! Mennyi a tiszteletdíjad, ha srác menne hozzád és csak tapi, rejsz érdekli. Képed van? hungarianmenswrestling@gmail.com
Szextárs
Hi Babe You look great I will meet U for nice sex together kiss Fredrik
Hi Babe I am a guy who want to meet u for nice sex together kiss Fredrik
Hi Babe I am are swedish guy who want to meet you for nice sex together Kiss Fredrik
Hi babe I want too meet U for nice sex kiss Fredrik
Szia Drága! Simogatnálak és kényeztetnélek mindenhol:)
Hallo! O, spat kommt das Brief. Heute schon nicht möglich?? +36 20 3418401
Szia , mikor és hol tudnánk beszélgetni ?? legyen szép napod ..:)
micsoda segg *-*
de megpakolnálak;)
5 férfi egyszerre?
Szia új telefon számod van ?
vagy esetleg kép ,hogy tudjam biztos a tiéd e:)
szexi béby
Kísértetiesen hasonliitassz Brycira..
Szia Te gyönyörű Helga! Csodás hölgy vagy, és persze nagyon dekoratív! Nekem lenne egy fura kér(d)ésem: Remélem nem igaz az hogy nem dohányzol. Én
nekem az lenne a legfőbb vágyam hogy egy ilyen csinos hölgy mint Te, a számba hamuzzon. Mindössze csak ennyit szeretnék, semmi szex meg ilyenek. Én
szeretnék lenni a hamutálad! Ezért pénzt kapni szerintem simán megérné :) Persze valószínű most azt hiszed hogy aberrált állat vagyok, de nem. Egy 27 éves srác
vagyok, semmi fura nincs rajtam :) Ha gondolod képeket is küldök, hogy nem álnévvel irkálgatok itt. Nagyon-nagyon bízom benne hogy tudod teljesíteni eme
fura kérést. Természetesen minden kettőnk között maradna, mert én sem szeretném ha kiderülne ezen fura \"hobbym\" :) Üdvözlettel: Dani
Szia Te gyönyörű Letti! Csodás hölgy vagy, és persze nagyon dekoratív! Nekem lenne egy fura kér(d)ésem: Remélem nem igaz az hogy nem dohányzol. Én
nekem az lenne a legfőbb vágyam hogy egy ilyen csinos hölgy mint Te, a számba hamuzzon. Mindössze csak ennyit szeretnék, semmi szex meg ilyenek. Én
szeretnék lenni a hamutálad! Ezért pénzt kapni szerintem simán megérné :) Persze valószínű most azt hiszed hogy aberrált állat vagyok, de nem. Egy 27 éves srác
vagyok, semmi fura nincs rajtam :) Ha gondolod képeket is küldök, hogy nem álnévvel irkálgatok itt. Nagyon-nagyon bízom benne hogy tudod teljesíteni eme
fura kérést. Természetesen minden kettőnk között maradna, mert én sem szeretném ha kiderülne ezen fura \"hobbym\" :) Üdvözlettel: Dani
Szia Te gyönyörű Ildi! Csodás hölgy vagy, és persze nagyon dekoratív! Nekem lenne egy fura kér(d)ésem: Remélem nem igaz az hogy nem dohányzol. Én
nekem az lenne a legfőbb vágyam hogy egy ilyen csinos hölgy mint Te, a számba hamuzzon. Mindössze csak ennyit szeretnék, semmi szex meg ilyenek. Én
szeretnék lenni a hamutálad! Ezért pénzt kapni szerintem simán megérné :) Persze valószínű most azt hiszed hogy aberrált állat vagyok, de nem. Egy 27 éves srác
vagyok, semmi fura nincs rajtam :) Ha gondolod képeket is küldök, hogy nem álnévvel irkálgatok itt. Nagyon-nagyon bízom benne hogy tudod teljesíteni eme
fura kérést. Természetesen minden kettőnk között maradna, mert én sem szeretném ha kiderülne ezen fura \"hobbym\" :) Üdvözlettel: Dani
Szia Te gyönyörű Petra! Csodás hölgy vagy, és persze nagyon dekoratív! Nekem lenne egy fura kér(d)ésem: Remélem nem igaz az hogy nem dohányzol. Én
nekem az lenne a legfőbb vágyam hogy egy ilyen csinos hölgy mint Te, a számba hamuzzon. Mindössze csak ennyit szeretnék, semmi szex meg ilyenek. Én
szeretnék lenni a hamutálad! Ezért pénzt kapni szerintem simán megérné :) Persze valószínű most azt hiszed hogy aberrált állat vagyok, de nem. Egy 27 éves srác
vagyok, semmi fura nincs rajtam :) Ha gondolod képeket is küldök, hogy nem álnévvel irkálgatok itt. Nagyon-nagyon bízom benne hogy tudod teljesíteni eme
fura kérést. Természetesen minden kettőnk között maradna, mert én sem szeretném ha kiderülne ezen fura \"hobbym\" :) Üdvözlettel: Dani
Szia Te gyönyörű Gabi Csodás hölgy vagy, és persze nagyon dekoratív! Nekem lenne egy fura kér(d)ésem: Remélem nem igaz az hogy nem dohányzol. Én
nekem az lenne a legfőbb vágyam hogy egy ilyen csinos hölgy mint Te, a számba hamuzzon. Mindössze csak ennyit szeretnék, semmi szex meg ilyenek. Én
szeretnék lenni a hamutálad! Ezért pénzt kapni szerintem simán megérné :) Persze valószínű most azt hiszed hogy aberrált állat vagyok, de nem. Egy 27 éves srác
vagyok, semmi fura nincs rajtam :) Ha gondolod képeket is küldök, hogy nem álnévvel irkálgatok itt. Nagyon-nagyon bízom benne hogy tudod teljesíteni eme
fura kérést. Természetesen minden kettőnk között maradna, mert én sem szeretném ha kiderülne ezen fura \"hobbym\" :) Üdvözlettel: Dani
Nem tudom, ki a hirdető, de az biztos, hogy a képeken nem Ő van! A fotókat a hungarianhoneys. com oldalról másolták, mint a jobb alsó sarokban jól
olvasható!
Szia! Hogy is van ez?
helo
irjál
Szia! Bevállalnál engem?:)
Szia szeretnék érdeklődni hogy ma este tudnánk-e találkozni,több óráról lenne szó. Várom mielőbbi válaszod. Üdv Tomi
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szia engem érdekelne a bugyid
szia érdekelne a bugyid
szia érdekelne a bugyid
szeretnélek én is össze gecizni
szét dugnám a szük puncidat
Nagyon szép vagy, csodás lenne Veled:)
szia szeretnem elkerni az elerhetőseged？
lehet ő volt a modell ott iss...elvégre magyar a lány is és azaz oldal is
Szextárs
Gyönyörü vagy csini!
Szia szexre vágyom és ha van kedved találkozhatnánk,
szia szivesen játszanák a farkamal a kerek fenekeden!
Szia! Gyönyörü tested van dícséretes! Tudnál házhoz jöni angyalkäm?
Szép poppó!10Skála komolyan
Szép poppó!10Skála komolyan
Lezavarnék Veled egy leszbi showt! :) Benne vagy?
Gyönyörű vagy, szeretnélek kényeztetni:)
sziaa:) Kíváncsi lettem rád.. tetszel.. és szeretném tudni a részleteket:)hm?
hmmm :) nagyon szexi vagy...szeretnék többet.tudni :)
06 70 268 97 39
Szia szeretnék érdeklődni hogy aktív/passzív szerepet is válasz szóval arra akarok ki lyukadni hogy miután leszoptál és meg dugtalak után meg dugol engem és én
is le szophatlak téged olyan sexi farkad van
Szia szeretnék érdeklődni hogy aktív/passzív szerepet is válasz szóval arra akarok ki lyukadni hogy miután leszoptál és meg dugtalak után meg dugol engem és én
is le szophatlak téged olyan sexi farkad van
szia elérhetöségett kuldenél!
szia szexett azt válalsz e?
Gyönyörű,igazi szépség !
Spank me please
Spank me please
Szia! Szeretnélek simogatni mindenhol:)
Nem tudlak se hogy se utol érni :( kérlek adj valamilyen utolérhetőséget.
helló csak kéne taliznunk lenne kedved?
Szia hmm milyen tested van
szia nagyon tetszel
Szia
szia :)
Szia! Hogy érsz rá ma,? Házhoz is jössZ?
Szia! Nagyon tetszel a fotó és a leírásod alapján, szívesen meglátogatnálak. Írnál árakat a szolgáltatásaidról? Előre is köszi. Tamás
Hello öszehozhatnánk ehy jó kis éjszakát
Mennyi az ár???
Szivesen randiznék
Hali! Egyoldalú orálra keresek srácot, csak én cumiznék. Fizetek érte. Érdekel esetleg?
Nagyon jó lenne ha érezhetnélek Téged:)
igazán nagyon dögös vagy drága
szextelefon
Szia ne haragudj a késői válaszomért,igen vállalom a kakit de kérlek hívj fel és megbeszéljük puszillak
ilyen nincs csak a mesében gyönyörű vagy
jó lenne kinyalni ezt a puncit
hát ez csodálatos
hello. pasit vállalsz sok pénzért?
csodálatos vagy imádlak/nálak/
Szia,kérhetek egy árajánlatot? üdv Sanyi
Hey. What are you up to tonight? How much you charge?
Hey. What are you up to tonight? How much you charge?
Hey. What are you up to tonight? How much you charge?
want to see you. pfarca@ymail.com //Pete
Szőke démon! Szerelmes lettem beléd ;)
Hello robi vok énis vasvári tudonk talizni valahol
hello tali elmennék hozzád
Szia :) olvastam a híretésed,és a felsorolt dolgok közül melyeket szeretsz,mindenbe benne lennék.Fiatal srác vagyok,ha érdekellek akkor irj vissza,vagy adj
nekem egy email címet :)
Kedves Dorina! Szeretnék elmenni Hozzád a héten egy kis szexi szeánszra. Nézhetnénk pornófilmet aztán lehetne szeretkezés is. Kérlek szépen hogy írj nekem
egy privát üzenetet hogy mikor tudzsz fogadni és hogy lehetne e valamilyen akciós engedményeket (pl. egy óra áráért egész éjszaka vagy szülinapi stb.
kedvezményeket)igénybe vennem? Tisztelettel és szeretettel csókolja a kezeidet:Andris e-mail címem: kiraly52@freemail.hu
Szia. Szertnék veled találkozni.
Szeretnélek érezni Téged..
Kedves Viki! Gyönyörűszép Hölgyemény vagy nagyon tetszel nekem. Szívesen lennék az alázatos szolgálód is gyönyörű és izgató volna ott térdepelni előtted.
jó képű pasi vagy :)
converted by W eb2PDFConvert.com

voltam nála a minap. Szerintem nem ö hanem a barátnője fogadott!! ha tévednék és az a hölgy Zsóka lett volna akkor köze nincs a képen szereplő gyönyörű
hölgyhöz!!!!!! Mert aki engem fogadott az minimum 32-35 éves hosszú fekete hajú, 170cm magas, jóval kisseb mellű hölgy volt!!!! kicsit sem vagyok elégedett
Szia tudsz képet küldeni magadról??
Hi Baby, I am in Zalaegerszeg from 25th to 29th of December with my friend for hiking and relaxing. I have seen on web your inserat and I want know if I can
meet you with above mentioned timeframe for having sex and an erotic time with you. BR Martin I am from Vienna, Austria. anam1100@outlook.com
Hi Baby, I am in Zalaegerszeg from 25th to 29th of December with my friend for hiking and relaxing. I have seen on web your inserat and I want know if I can
meet you with above mentioned timeframe for having sex and an erotic time with you. BR Martin I am from Vienna, Austria. anam1100@outlook.com
Hi Baby, I am in Zalaegerszeg from 25th to 29th of December with my friend for hiking and relaxing. I have seen on web your inserat and I want know if I can
meet you with above mentioned timeframe for having sex and an erotic time with you. BR Martin I am from Vienna, Austria. anam1100@outlook.com
Hi Baby, I am in Zalaegerszeg from 25th to 29th of December with my friend for hiking and relaxing. I have seen on web your inserat and I want know if I can
meet you with above mentioned timeframe for having sex and an erotic time with you. BR Martin I am from Vienna, Austria. anam1100@outlook.com
Hi Baby, I am in Zalaegerszeg from 25th to 29th of December with my friend for hiking and relaxing. I have seen on web your inserat and I want know if I can
meet you with above mentioned timeframe for having sex and an erotic time with you. BR Martin I am from Vienna, Austria. anam1100@outlook.com
HI! How are you? When are you free?
I would love to have a date with you, how can we meet, Ruud
You look lovely, how can we meet, Ruud
Hello darling, You really look nice, how can I meet you, Ruud
Hello Sonja, I would love to meet you, you look great. Just tell me how I can date you, Ruud
Hello Darling, I would love to meet you,just tell me how, Ruud
Írd ki skype címed hatásosabb szerintem mint 50X más névvel regizni ! (Nem kritika)
Szia. beszelsz angolul vagy csak magyarul? Arak lehet tudni? Hi Do you speak English? Can you tell me your price / hour. thx
Hallo, Bist du ein DEutscher oder nur ein junger Man aus UNgarn? Ich bin nur in meinem Heim.in Bezirk 18. Such mich, wenn dich Intererese hast, danke Liza
Retry
valaki skypen
Uh baby, beuty, szívesen latnalak nálam, mikor? :) pux
Január 17-en este raersz ???
Fiúkhoz is jossz ??
Jan 17-en raersz, tudtok utazni kicsit ?
Elérhető vagy még?
Passzívként csatlakoznék akar több tagú fiúkhoz is.
:-)
:-)
Popsiba szereted? :)
hmm nagyon szexi vagy!! <3 :3
eltöltenék veled egy jó pár éjszakát!! <3
Szia 1 óra mennyibe kerül nálad? :)
szia 18 év alattit is elválalsz?:)
ok
srac_24@freemail.hu
Szia Győrben egy jó kis tali? ;) srac_24@freemail.hu
Szia Győrben egy jó kis tali? ;) srac_24@freemail.hu
Szia Győrben egy jó kis tali? ;) srac_24@freemail.hu
Áraid?
*-*
Szívesen élvezném a társaságod!!!!
jó lenne veled sexelni a párommal 2 farok 4 cici izgi lehet
Persze, de ha elengedi lógnak, mint a csúzligumi! :D
Hallo
you so sexy
hi ,,, Érdekelne rólad és szeretném találkozunk,,,, akkor annyira szexi
hi ,,, Érdekelne rólad és szeretném találkozunk,,,, akkor annyira szexi
IGEN??
Szia! Meg akarlak ismerni!
Aki szereti berakni a farkát egy szűk segglyukba, , és azt addig dugni, amíg csak tudja, , és olyan vadul ahogyan csak tudja, az irjon! :)
Lányok! Ha vannak perverz vágyaitok, domináns hajlamok , vagy akár mi, amit még nem probaltatok, írjatok! Teljesen ingyen, azt csináltok velem amit
szeretnétek!
Sima átverés volt a \"szolgáltatás\". Sajnos előre kifizettem a pénzt amit odaadott a vele lévő kísérőnek aki távozott is vele. A szolgáltatás elmaradt - a hölgy
éjfélig sűrű elnézést kérések közepette telefonálgatott, majd \"bealudt\" az ágyon míg végeztem a zuhanyzással. Eléggé nagy keltegetésekre sem \"ébredt\" fel
sokáig. Amikor muszáj volt a kamu alvást abbahagynia, kérdőre vontam de nem nagyon válaszolt. Gyakorlatilag egyoldalú párbeszéd folyt. Mivel nem bántok és
erőszakolok nőket hagytam aludni, mást úgy sem tudtam tenni. Reggel észrevettem, hogy a kabátomban lévő pénz is eltűnt - úgy 10k. Próbáltam megbeszélni
vele hogy ha visszaadja a 30e.-et és a 10e-et amit a kabátomból lopott ki akkor bevállalom a szállosda + utazás árát és eltekintek attól hogy megírjam ide és
máshová a történteket. Szerintem ez korrekt ajánlat volt, de sajnos nem ment bele. Reggel távozott, - nem erőszakoskodtam vele mert nem láttam értelmét, 10e.
Ft-ért nem fogok bántani egy nőt, a kialkudott összeg már nem volt nála ugye.. Lehet amit ellopott már az sem, többször kiment telefonálni éjfélig, valószínűleg
azt is átadta már valakinek reggelre. Nekem az jött le róla, hogy egyáltalán nem végez ilyen szolgáltatást, a hirdetései csak kamuk hogy át tudja verni a
szolgáltatást igénybe vevőket.
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