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 Pais encontram filha de 15 anos em orgia com 17 homens

Ao retornar do carnaval, o casal Amadeu Thomazini e Lorena Thomazini, ambos de 39 anos, tiveram uma
surpresa nada agradável quando entraram em casa perceberam ruídos estranhos vindos da suíte do casal
e flagraram uma cena digna das grandes orgias romanas. A menina de apenas 15 anos interagia
sexualmente com 17 homens e aparentava estar plenamente sóbria e consensual naquela festa tão íntima.

Amadeu imediatamente expulsou aquela trupe de sua residência e foi conversar com a filha sobre o
ocorrido e para sua surpresa a filha revelou que havia realizado um leilão virtual de uma noite de prazeres
em uma rede social. Segundo apurou a mãe da menor os lances vencedores estavam empatados em R$
3.500,00. Uma avaliação preliminar feita na caderneta de poupança da moça revelou neste final de semana
depósitos na ordem de R$ 63 mil.

Em depoimento a 67ª DP em São Paulo a menor disse que o encontro havia começado as 19h da terça
(21/02) e durou até as 9h da quarta-feira quando os pais interromperam abruptamente aquela ‘prestação
de serviços’. A grande preocupação da menor seria a quebra de ‘contrato’, no entanto seus pais a
confortaram dizendo que não devolveriam o dinheiro a nenhum dos contratantes.

O delegado Michel Carneiro Peçanha não registrou boletim de ocorrência em função dos pais não
apresentarem queixa de abuso sexual. Dr. Peçanha afirmou que casos como este são mais frequentes do
que se imagina. ‘A Twitcam virou uma espécie de Shop Time da pornografia’ onde meninas de 15 a 18
anos vendem sua intimidade em busca de seguidores ou dinheiro para alimentar seus desejos
consumistas.

Os pais desconheciam o fato da menor já possuir em sua caderneta de poupança R$ 234.128,50. A
caderneta de poupança fora aberta quando ela tinha 12 anos e os pais fizeram um único depósito no valor
de R$ 50 no momento da abertura. A surpresa foi enorme diante da descoberta. Os pais estudam agora o
que fazer com este montante. A hipótese mais provável é a compra de um imóvel em nome da filha.

Fonte:http://ligacaoteen.virgula.uol.com.b...-homens/34492/
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Fake.

Mas boa história, vou comentar como se tivesse sido verdade.

Os pais acharam um ótimo investimento.
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A coisa tá: When you wish upon a star... 
Kung Fu Choy Lay Fut
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essa ficou rica rapido... rss será q paga imposto pra toda essa renda? 
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 Citando Barack Osama 

...que eu curto jogar banco imobiliario nos sabado a noite com meu pai, que a gente toca punheta junto...
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260k na poupanca dando... show... e eu aqui me matando de trabalhar nao consigo nem dar entrada num
ap

proxima encarnacao quero nascer vadia...
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Pacote-San, WLEMBI, Dòlggan e mais 10.

 Citando sveenom 

Com 20 anos mulheres querem se casar com um cara romântico, inteligente, sensível, rico e bonito, mas
quando elas chegam aos 30 solteiras se o cara tive um pau e emprego fixo já é suficiente 
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Isso que é investimento a "LONGO" (?) prazo kkkkkkkkkkkkk!!
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 Citando Cyberneticrodrigocrystals
Voçe é tão burro assim?
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nota 6,7
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itsmeMario 
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 Citando KaZu
Bom é ficar andando no meio de um monte de drogado, se esfregando em homem sem camisa...
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Pode começar nessa vida mesmo,eu dou R$4000 na sua bundinha .
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 Citando CounterSpell 
proxima encarnacao quero nascer vadia...

JamaiCano.
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eu fiz sexo com homem.
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Porra, tinha que colocar mais uma área no fórum junto com a de Promoções, só pra postar esses leiloes
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kamisaki e Cariocavip.

 Citando RaPhoK 

É como falaram aí, quando dois idiotas se juntam, o mais tonto é que se fode.
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digo o mesmo, talvez não leilões, mas pacotes fechados, sai mais barato, leilão eh complicado...rssss
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 Citando Sr. Chow 

Porra, tinha que colocar mais uma área no fórum junto com a de Promoções, só pra postar esses leiloes
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A bem da verdade é que muita gente vai acreditar nisso. O tema também aflora com força noutros fóruns.
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Tenso.

A dúvida que fica é qm que entrou nesse tópico gostaria de ser um desses 17.

Jailbait!
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Agora vão ameaçar de denunciar e ganhar mais 3,5k de cada?
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hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 
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Ih, tem um @Thomazini na hardMOB... 
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Fake demais, não tem como ser verdade isso. Já vi muitas vadias de 15 anos, mas isso aeh, pqp. É irreal.
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eu não, supondo que seja verdade, imagine o estado que o decimo setimo encontrou a buça da mulher?
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 Citando JameS_BonD 

Tenso.

A dúvida que fica é qm que entrou nesse tópico gostaria de ser um desses 17.

Jailbait!
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 Citando lucasmendes84 

Sim eu acredito que a revista VEJA seja uma revista justa

03-03-2012 12:55

acho q o q surpreendeu os pais na notícia fake foi ela estar cobrando por isso, com tantas fazendo isso de
graça. 
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ahn? shopping?
Aug 2002
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331

Axl-Luke 

Membro

 Citando Allan 

Tu não merece ter um pênis. Tomara que tu sejas estéril e não propague esses genes pq no código genético
deles só tem fracasso (até os teus espermatozóides devem ser imbecis).

03-03-2012 13:06 #19
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 Citando Xi+Yj+Zk 

eu não, supondo que seja verdade, imagine o estado que o decimo setimo encontrou a buça da mulher?

setimo e John88.
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*tem 250.000 reais na conta*

*marca orgia em casa*
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SEEMS VERY ULTRA MEGA FUCKING LEGIT!!!!!!!111111111111111111111111!!!!!!!!!!!!!!
!!!!2222222ohyeah!!!!!!1!!11!218237697865hfngniujh p
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1437

-x-

toledo.

03-03-2012 13:13

Fake total, imagina se você iria pagar 3,5k, no mínimo, para participar de uma bacanal com 17 cuecas e 1
mulher, se ainda fossem 17 mulheres para ti ainda teria que ver o naipe das pervas para valerem 200
contos por cabeça, agora a mini-quenga cobrou 63k para 17 otários dividirem a sopa?!
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fmenah 
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toledo.
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Aham, senta lá claúdia. Agora, ligacaoteen? Sério? caiu lá de paraquedas, né? 
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Suspenso
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 Citando ChinChan 

normal cara, tambem tomei no cu quando moleque

03-03-2012 13:20

Compras coletivas viraram febre na internet.
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Verdinhas: 1082

Dòlggan, The Voice e soriginal.

 Citando Bohannon 

pé na bunda, aquilo era bom demais

03-03-2012 13:23

Uol publicando um conteúdo ridículo como esse. Saca o nome do delegado hauhauahuah. Uol trolled hard,
ronald rios style.
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Inv4der 
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I'm smiling because they haven't found the bodies yet.

SLOTER.
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Truman, o que você acha da guria que fez essa orgia?
Ela está certa? Errada?

#25

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

 Citando Truman 

Ih, tem um @Thomazini na hardMOB... 
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