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lábia forte e depois um bom dote, afinal também dizem que os feios se saem melhor na cama... quem diz
isso são as mulheres, fato, afinal, os mais engomadinhos que pagam de metedor geralmente frustram
elas... imaginam que na cama vai ter o mesmo nível que tem em beleza, mas não é assim
mas também, grana e balançar o chaveiro do carro preso a fivela do cinto também é um eficiente imã de s
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caso não for, tem uma lábia forte

contra a secção da linha 278A/10, assine a petição!
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