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Ola prywatnie
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Mam na imię Ola.
Zapraszam kulturalnych Panów do swojego prywatnego mieszkania. Nie jest to żadna mieszkaniówka czy coś
w tym rodzaju. To jest ogłoszenie prywatne.
Mam 29 lat i jestem naturalną i sympatyczną dziewczyną, więc w moim towarzystwie na pewno poczujesz się
bardzo swobodnie. Lubię seks i erotyczne przygody, uwielbiam wręcz seks oralny oraz klasyczny.
Potrafię być bardzo kreatywna i mam wiele ciekawych pomysłów.
Seks analny - to nie moja bajka, ale!
jeżeli lubisz kiedy kobieta dominuje to mogę Cię zdominować, kiedy jest uległa -mogę być uległa, jeżeli jesteś
wielbicielem stóp to zapewniam, że będziesz mógł je wielbić, jeżeli lubisz takie zabawy jak pissing to
możemy się w nie pobawić, jeżeli lubisz odgrywać scenki, lubisz fajną bieliznę to jest to mój wielki
fetysz.kocham pończochy, obcisłe wdzianka itp.
Zapewniam, że zdjęcia są moje - aktualne - umawiając się na spotkanie drzwi otworzy Tobie osoba, którą
widzisz na zdjęciach. A to, czego nie widać mile Cię zaskoczy. Moje mieszkanie to przytulna kawalerka jest
w bardzo dyskretnym miejscu oraz bezproblemowym parkingiem.
Zapraszam Panów chcących się zrelaksować i spędzić czas w dobrym towarzystwie zarówno na rozmowie,
namiętnym seksie jak i delikatnych pieszczotach. Proszę o kontakt 30 minut przed planowanym spotkaniem.
Za godzinne spotkanie oczekuję 300 zł. stawka ta nie podlega negocjacji - jeśli uważasz, ze jest zbyt wysoka i
masz zamiar się targować - poszukaj tańszej, jest ich wiele!
Spotkania w godzinach od 9-14 lub wieczorem 18-23 wszystko jest uzależnione od mojej pracy i zajęć
dodatkowych.
Kontakt tylko telefoniczny pod nr 736 078 207
Odbieram połączenia tylko z wyświetlającym się nr tel. Zastrzeżone pozostają bez odbioru.
Jeżeli nie mogę odebrać - oddzwonię.
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