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Bianca Bertini, hookers, Vienna, Austria, +43 (676) 676-0120
Satıcı Bilgisi
Ad:

elitebiancabertini

Liste ayrıntıları
Başlık ekle:

hookers

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

Bianca Bertini
24
Yeşil
sarışın
168 cm
50 kg
92-60-90

Dil bilgisi
Dil:

İspanyolca, İngilizce, Fransızca

Hakkımda:

* Güzel bir yüzle ve harika bir bedenle
kutsanmamdan dolayı mutluyum - gerçekten çok
fazla egzersiz yapıp vücudumun dinlenmesini
sağlayarak kendimi formda tutmama dışında benden
başka hiçbir katkım olmadığına inanıyorum. Sağlıklı
bir vücut sağlıklı bir zihin olmadan gelişemez.
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Üst sınıf bir uluslararası refakat olmanın yanı sıra,
büyük bir kalbe ve hatta daha büyük hayallere sahip
bir insanım. Pragmatizm ile hayal kurmayı alışkanlık
haline getirdiğim bir kombinasyon var, bu da benim
sınırlarımı aşmamda ve hırslarımı gerçeğe
dönüştürmemde bana yardımcı oluyor.
Matematik okudum ama moda endüstrisine de
aşığım, göz alıcı bir manken olarak benim
hobilerinim. Mesleğim ve karizmatik karakterim göz
önüne alındığında, heyecan verici bir sarışın
günahası olarak tanımlanabiliyorum ama yine de,
boş zamanlarını değerli kahramanlarla paylaşarak
yeni arzuları keşfetmeyi seçen bağımsız bir genç
girişimci kadın.
Kendimi seksi ve masum, zarif ve yaramaz,
kışkırtıcı ve klas arasında dengede tutmayı
seviyorum. Aynı zamanda doğru anı seçmek isterim
ya da içgüdülerimin etin günahlarını keşfetmesine
izin vermem gereken zamanın bana gösterilmesini
tehlikeye atalım. ...
Yaşam tarzınızın muhteşem bir sarışın modelin
yanında olması gereken olaylarda mükemmel bir
arkadaşın olmaya bayılıyorum. Resmi iş yemekleri,
gala VIP etkinlikleri, Opera Topları, Formula 1
etkinlikleri, özel partiler, yardım etkinlikleri, casino
geceleri, lüks hafta sonları - bunlardan herhangi
birine davet edeceğim bir kez, seksi iç
çamaşırlarımı, Louboutin ayakkabılarını, mükemmel
tasarımcı kıyafetlerini toplayacağım - Lezzetli
dudaklarıma gülümse ve iyi davranışlarımı al. Görüş
ve zihninizi, benimle birlikte uzun süreli bir ilişki
kurmamanın nedenini merak edecek bir şekilde, her
zaman bir eskort kızdan daha geçici bir kız
arkadaşım olarak düşündüğüm için ... ... hayran
olmaya hazırım.
Seni baştan çıkarmama izin ver ve hayatına güzel bir
çılgınlık getiren özel bir kadın ol ve daha fazla geri
gelmeni sağla, vahşi ve maceraperest tarafını
herhangi bir kısıtlama olmadan paylaşabileceğin
kadın ...
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* İngilizce'den otomatik olarak tercüme edildi

Tours
Ziyaret etmek istiyor:: Worldwide
Diğer ülkeler:
Milan, London, Monaco, Paris, Istanbul, Geneva,
Zurich, Rome, Florence, Berlin, Munich, Maldives,
Seychelles, Dubai, Bali, Mauritius, Saint-Tropez,
Monte Carlo, Venice etc....

İletişim Bilgileri
Telefon numarası:
+43 (676) 676-0120
Ülke:
Austria
Devlet/Bölge/Province Vienna
:
Kent:
Vienna

Email:

elitebiancabertini@gmail.com

Web sitesi URL:

http://eliteviennacourtesan.com
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