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vc ta loco pra morrer e voltar com a roela solta né? que isso macélu

#51

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

pra sempre Cocera
Sep 2008
1.615
334

ChinChan 

Membro

 Citando CounterSpell 
260k na poupanca dando... show... e eu aqui me matando de trabalhar nao consigo nem dar entrada num
ap

proxima encarnacao quero nascer vadia...

"Suas bombas não matam nossa fome, mas alimentam nossa desgraça."

03-03-2012 18:43 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

03-03-2012 18:44

hahahahaha que maldoso vc :-)

e outra coisa, sera que parte do dinheiro arrecadado vai ser usado para cirurgia de reconstrução anal e
vaginal?

#52

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OVER 9000 NG/DL
Feb 2004
19.271
1545

XOTISNEGUER 

Membro

 Citando Overhaulin' 
Não fez nada.

É que os posts dele são sempre tão sutis e agradáveis de ler, nem um pouco ofensivo à outras pessoas,
que eu os advirto por puro prazer.

Se não quiser ser advertido também, sugiro encerrar o assunto por aqui.
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quando eu trabalhei na brasil telecom, tinha um viadinho la que de tanto dar o toba, quando ele ia cagar
passava direto a bosta sem controle daí teve que operar o toba. sera que com essa mocinha também vai
precisar?

imagina 17 pirocas revezando freneticamente quando nao 2 ou 3 no mesmo buraco igual o video "3 cara
na loirinha" que tem em sites de xxx. essa menina quando for quarentona vai fazer videozinhos de dual
fist fuck, two hands in ass, brutal dildos e bizarrices afins.

mas acho que com scat e sexo com cavalos ainda da pra ela ganhar mais dinheiro do que ja ganha. ela
tem que ter visao de empreendedor pra ficar bem rica.

nhoi tudo bem? 

03-03-2012 18:50

Cara concordo contigo em boa parte dos posts dele mas nessa ai eu concordo 100%¨com ele, se a menina
gosta do que faz problema é dela, melhor do que as que fingem que não faz mas fica doida pra receber
''presentinhos'' .

Outra verdade que ele falou que concordo, se puta acabasse a sociedade acabava junto 

#53

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2001
3.454
43

KingNobil 
Membro

 Citando Overhaulin' 
Não fez nada.

É que os posts dele são sempre tão sutis e agradáveis de ler, nem um pouco ofensivo à outras pessoas,
que eu os advirto por puro prazer.

Se não quiser ser advertido também, sugiro encerrar o assunto por aqui.

-x-

03-03-2012 18:54 #54

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

 Citando brucinha 

hahahahaha que maldoso vc :-)

e outra coisa, sera que parte do dinheiro arrecadado vai ser usado para cirurgia de reconstrução anal e
vaginal?

quando eu trabalhei na brasil telecom, tinha um viadinho la que de tanto dar o toba, quando ele ia cagar
passava direto a bosta sem controle daí teve que operar o toba. sera que com essa mocinha também vai
precisar?

imagina 17 pirocas revezando freneticamente quando nao 2 ou 3 no mesmo buraco igual o video "3 cara na
loirinha" que tem em sites de xxx. essa menina quando for quarentona vai fazer videozinhos de dual fist
fuck, two hands in ass, brutal dildos e bizarrices afins.

mas acho que com scat e sexo com cavalos ainda da pra ela ganhar mais dinheiro do que ja ganha. ela
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Brucinha: um Truman ao contrário.

tem que ter visao de empreendedor pra ficar bem rica.

eyamamoto.

03-03-2012 18:56

nah sou só realista e mais nada, porém com uma visao mais empreendedora que o truman. só isso.

#55

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OVER 9000 NG/DL
Feb 2004
19.271
1545

XOTISNEGUER 

Membro

 Citando The Voice 

Brucinha: um Truman ao contrário.

nhoi tudo bem? 

03-03-2012 19:00

E se fosse um pia que alugou o pinto a $3500 pra 17 mulheres?

#56

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Não tem nada pra ler aqui.
Dec 2011
2.808
1082

BlackDog 

Membro

 Citando Demented 

Puta merda, se essa puta fosse alguma parente próxima minha ou se hipotéticamente fosse uma filha
minha, EU IRIA demolir essa puta na base de bicuda e socos. Eu iria ser preso por tentavia de homicidio,
mas eu iria sim "carimbar" a cara dessa puta.

 Citando Bohannon 

pé na bunda, aquilo era bom demais

03-03-2012 19:06

essa sim pode chamar o próprio rego de cofrinho!

#57

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

RP/SP e PC/MG
Jul 2009
517
54

Cirrose LVI 
Membro
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Por favor,
Não leia este aviso!

03-03-2012 19:06

Nofaaaa,que malvadão você!

@
se fosse o pai dela eu ia arrumar um jeito bem inutil de gastar os 200 mil.Talvez doasse para o criança
esperança,ou comprasse um quadro abstrato bem caro,ou fizesse uma doação para o HardMOB,e ia fazer
questão de mostrar para ela o fim que teve o dinheiro,só para deixar a putinha mais puta ainda.

#58

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
2.441
787

Rotpar 

Membro

 Citando Demented 

Puta merda, se essa puta fosse alguma parente próxima minha ou se hipotéticamente fosse uma filha
minha, EU IRIA demolir essa puta na base de bicuda e socos. Eu iria ser preso por tentavia de homicidio,
mas eu iria sim "carimbar" a cara dessa puta.

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

03-03-2012 19:40

É o filme da Bruna Surfistinha fazendo escola. Aprendeu direitinho.

#59

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
189
48

akazumba 

Membro

03-03-2012 19:48

se eu fosse o pai, bom, catava essa grana pra mim e continuava a leiloar a filhota 

Spoiler: 

absurdo...

#60

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OM-457 LA - DIWA 864.3E
Dec 2007
12.972
693

PALESTRINO 

Membro
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contra a secção da linha 278A/10, assine a petição!
http://www.peticaopublica.com.br/?pi...source=message

03-03-2012 20:13

na minha época era eu, dois amigos e 17 mulheres...

umaninade decaindo

#61

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2009
16.248
2489

regular fit 

Suspenso

03-03-2012 21:24

Nossa,como seus amigos deram conta de 17 mulheres+uma beecha louca ao mesmo tempo?

Spoiler: 

Brinks

#62

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
2.441
787

Rotpar 

Membro

 Citando regular king 

na minha época era eu, dois amigos e 17 mulheres...

umaninade decaindo

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

03-03-2012 21:34

Regular fag pegava o amigo e o Bruno pegava as 17?

#63

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.477
814

Todeswunsch 

Membro

 Citando [SEP]Bruno_VIBE 

no meu tempo isso ai era ao contrário, era para o homem.

ee mundão...

 Citando regular king 

na minha época era eu, dois amigos e 17 mulheres...

umaninade decaindo

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. 
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...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

03-03-2012 21:40

se fosse 17 homens e 1 mulher, conserteza eu comeria os 2 ou 3 mais bonitos

#64

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2009
16.248
2489

regular fit 

Suspenso

03-03-2012 22:19 #65

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.630
3279

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando regular king 

se fosse 17 homens e 1 mulher, conserteza eu comeria os 2 ou 3 mais bonitos

03-03-2012 22:22

mas depois vc teria que queimar a rosca porque é uma vez de cada um fazendo revezamento, vulgo troca-
troca.,

#66

OVER 9000 NG/DL

XOTISNEGUER 

Membro

 Citando regular king 

se fosse 17 homens e 1 mulher, conserteza eu comeria os 2 ou 3 mais bonitos
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2004
19.271
1545

nhoi tudo bem? 

03-03-2012 22:28

Para chegar ao total acumulado na poupança dela, ela precisaria receber de 30k a 40k por carnaval... Ou
wait!

Descobrir como uns cara do forum ganha dinheiro. Aceita GB coletivo. 

#67

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Eu quero [insira]!
Apr 2009
1.204
348

botinator 

Membro

03-03-2012 22:38

conCertei pra vc

#68

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando regular king 

se fosse 17 homens e 1 mulher, conserteza eu comeria os 2 ou 3 mais bonitos e mandaria a rachada
embora

04-03-2012 1:39

Ele seria um botequeiro fodão. 

#69

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HUEHUEBRBR GIBE MONI PLOX
Oct 2010
1.287
496

Chris Rock 

Membro

 Citando Queen Elizabeth 

E se fosse um pia que alugou o pinto a $3500 pra 17 mulheres?

Última edição por Chris Rock : 04-03-2012 às 1:49

 Citando Soro 

É importante que o boteco seja divertido. Isso é muito importante, senão muda o nome de boteco pra UTI ou
qualquer outra coisa que não nos iluda quanto a intenção e as regras.
Vocês estão ficando velhos. Cuidado pra esquecer como era ser vocês mesmos.

http://www.hardmob.com.br/members/XOTISNEGUER.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/botinator.html
http://www.hardmob.com.br/members/botinator.html
http://www.hardmob.com.br/members/botinator.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/botinator.html
http://www.hardmob.com.br/members/Overhaulin%27.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/overhaulin%27.html
http://www.hardmob.com.br/members/chris+rock.html
http://www.hardmob.com.br/members/chris+rock.html
http://www.hardmob.com.br/members/Chris%20Rock.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/chris+rock.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/472080-boteco-deveria.html#post9153158
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/472080-boteco-deveria.html#post9153158


Pais encontram filha de 15 anos em orgia com 17 homens

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/470166-pais-encontram-filha-de-15-anos-orgia-17-homens-3.html[02/02/2013 11:35:23]

04-03-2012 2:43

Errado. 
Seria só mais um botequeiro. Nada de especial.

#70

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

 Citando Chris Rock 

Ele seria um botequeiro fodão. 

Rotpar.

04-03-2012 5:50

Nossa, como eu ri nesse tópico.

#71

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Tempo
Feb 2012
56
36

Redimir 

Suspenso

 Citando Oxi 
http://i.qkme.me/35nk4p.jpg

04-03-2012 7:17

bom, a menina ta lucrando forte... será q o ap é pra ela ter onde marcar as orgias?

#72

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Moderatroll
Sep 2007
6.263
615

Rampado 

Colaborador
hardMOB

Galera, está rolando o concurso HardMOB de fotografia!  Votem em sua preferida de cada uma das 3 categorias!!! 
 Natureza - Urbanismo - Pessoas 

04-03-2012 7:42

To aqui pensando o q escrever.... depois eu volto. hahah

#73

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
3.545
89

TonyMad  

Membro
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04-03-2012 7:52

"não vai devolver o dinheiro" foi o melhor, de longe.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
3.633
45

kamisaki 
Membro

04-03-2012 8:15

Comparando CYBERDEMONXXX à Truman? 

#75

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Tempo
Feb 2012
56
36

Redimir 

Suspenso

 Citando The Voice 

Brucinha: um Truman ao contrário.

Ir para o Fórum
Tópico Fechado
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