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Lara Molina, hookers, Barcelona, Spain, +34 (695) 809-882
Satıcı Bilgisi
Ad:

laramolinagfe

Liste ayrıntıları
Başlık ekle:

hookers

Hakkımda
Ad:
Yaş:
Göz rengi:
Saç Rengi:
Boy:
Göğüs-Bel-Kalça:

Lara Molina
22
Koyu
Esmer
173 cm
34DD

Dil bilgisi
Dil:

İspanyolca, İngilizce

Hakkımda:

Merhaba, ben Lara, bağımsız GFE'yim, partnerinizin
rutininizden kaçmak için zaman geçirebileceğiniz ve
hem harika bir keyif anı yaşayabileceğimiz
partnerim. Doğduğum ve hayatımın çoğunu
geçirdiğim şehir olan Barselona'yı seviyorum,
köklerim İspanyolca. Bir Akdeniz kızı, kozmopolit,
dışadönük ve neşeli. Esnek ve açık bir zihinle çok
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doğal ve neşeli bir karaktere sahibim. Yüzüm çok
tatlı ama aynı zamanda yaramazlık veriyor ve bence
pozitifliğimle dolu gülümsemem sizi her gün mutlu
edebilir. Benimle zaman geçirmek için yoğun bir
şekilde yaşamak, o kelimedir, çok yoğun ve tutkulu
bir kızım, yaptığım her şeye tutkuluyorum. Ben de
çok sevimliyim.
Kendime çok güveniyorum, genellikle kendim için
belirlediğim hedeflere ulaşıyorum, uyanık ve
meraklıyım. Bana düşünme şeklini gösterdiğini,
hayatını, zevklerini, inançlarını, görüşlerini görmeni
veya senden bir şey öğrenmeni seveceğim.
Ben 21 yaşındayım ve hayatımın her saniyesinden
yararlanarak her durumdan en iyi şekilde
yararlanmaya çalışıyorum ve bu nedenle çok açık
fikirlere sahibim ve çok sorumluyum. Her zaman
nasıl olabileceğimi bilmem ve benim görgü
kurallarına çok önem verdim (eğer evde
olmasaydım, iyi bir yere düştüm) hehehe. Eskort
olarak hayatım, yaramaz sırrım. Eğitimim,
hobileriniz ve bu çifte hayat arasındaki toplantımız,
hem siz hem de ben için bir rahatlama ve eğlence anı
olacak. Kendimizi gidip, o anda sevinerek, birlikte
kaçışımızın tadını çıkaralım. .
İngilizce, İspanyolca ve Katalanca
konuşabiliyorum. İngilizcem her türlü konuşmayı
sürdürecek kadar akıcıdır, en eğlenceli olanı kelime
dağarcığı yaptığım zaman, güldüğümüzden eminiz
ve sonra da sizinle birlikte çalışmaya devam
etmekten mutluluk duyacağım.
Benim tarzım sağduyulu, zarif, şehvetli ve
yalındır.
Ben GİBİ VE BENİM MUTLU OLSUN
Unutulmaz anlar yaratın
Dans.
Okuyun.
Herhangi bir konuda ilginç konuşmalar.
Mumların ya da şöminenin ışığı.
Kaplıcalar ve sağlık merkezi çekiliyor.
Bir filmi kucakladım.
Salata ve deniz ürünleri.
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İyi bir kahvaltı.
Büyüleyici kadınlar ve etkileyici insanlar.
Masajlar
Yeni beceri ve bilgi edinme.
Beklenmeyen bir hediye alın.
Güzel iç çamaşırı (La perla, Agent provokatör,
Andres Sarda)
Spor.
Maceraları yaşamak için.
Silindir bardak
Seyahat.
Plaja bayılıyorum, güneşlenmek ve yüzmek.
Dağın etrafında bir gezintiye çık.
Başka bir kişi için iyi bir şey yap.
Özel bir yerde bir kadeh şarap.
Kadınsı tamamlar.
Evde yalınayak git.
Çiçekler (özellikle ince ve küçük ya da uzun
buketler ise.) Bir çiçek kendi kendine tatlıdır.
Piknik yapabilir ya da şehrin en iyi restoranına
gidebilir, farklı formlarda yaşamayı severim.

Tours
Diğer ülkeler:

At the time that we want to formalize the deposit
will be 25%. In national territory the minimum
appointment will be 6 hours sharing dinner or lunch
€ 1500 (travel expenses not included). International
trips the minimum appointment will be 48h 5000 €
(travel expenses not included).
How to pay
I will appreciate it being done in a subtle way.

İletişim Bilgileri
Telefon numarası:
Ülke:

+34 (695) 809-882
Spain

page 3 / 4

SEX BOMB - Escort ads from Female Escort, Male Escort, Shemale Escort
https://www.sex-bomb.com/tr/

Devlet/Bölge/Province Catalonia
:
Kent:
Barcelona

Email:

laramolinagfe@gmail.com

Web sitesi URL:

https://laramolina.com

Twitter:

https://twitter.com/laramolinagfe
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