Kudlanka

EROTICKÃ‰ MASÃ•Å½E
NedÄ›le, 09 zÃ¡Å™Ã- 2007

Vzpomínáte na TABU? Na onu kukaÅˆ, ve které se skrýval dotazovaný, jehoÅ¾ zpovídal MUDr Roman &Scaron;mucler?
V jednom z prvních poÅ™adÅ¯ mluvila i jistá Å¾ena, která se z nedostatku prostÅ™edkÅ¯ stala prostitutkou. Pokud si
vzpomínám, byla to dokonce uÅ¾ dáma, co mÄ›la svá la&scaron;kovná zajeÄ•í léta uÅ¾ dávno za sebou.

A pÅ™esto - uplynul necelý rok, v TABU byla znovu a tentokrát uÅ¾ jásavÄ› - stala se v oboru velice úspÄ›&scaron;nou
podnikatelkou. Nu, k nÄ›Ä•emu podobnému mÅ¯Å¾e Ä•lovÄ›ka dohnat velká finanÄ•ní tíseÅˆ - a to je&scaron;tÄ› jen nÄ›koho. A
pokud si Ä•lovÄ›k &bdquo;penÄ›z potÅ™ebný" stanoví urÄ•ité mantinely - &bdquo;vocuÄ•-pocuÄ•" - mÅ¯Å¾e si pÅ™ijít na doce
slu&scaron;né Ä•ástky... Jedno je jisté - asi na to kaÅ¾dý nemá odvahu a Å¾aludek. Pro zajímavost - pÅ™etiskuju jeden z tÄ›ch
nejbÄ›Å¾nÄ›j&scaron;ích inzerátkÅ¯, jichÅ¾ je internet plný. JednoznaÄ•nÄ› se nejedná o nÄ›koho, kdo by v souÄ•asné dobÄ›
&bdquo;louskal &scaron;váby"...
Atraktivní, velmi pÅ™íjemná brunetka, 25 let, si vás - váÅ¾ení pánové a gentlemani dovoluje pozvat na nev&scaron;ední erotickou relaxaÄ•ní masáÅ¾. PÅ™i této masáÅ¾i pocítíte okouzlující uvolnÄ›ní tÄ›la i mys
Nebude místa na va&scaron;em tÄ›le, kterému by se nedostalo nadprÅ¯mÄ›rné pozornosti. Mé hebouÄ•ké a pÄ›stÄ›né ruce
vás s nebývalou nÄ›Å¾ností pÅ™ivedou aÅ¾ na vrchol...
Pro podpoÅ™ení va&scaron;í fantazie mohu být úplnÄ› nahá, pok
budete pÅ™át. Orál nebo jiné erot. sluÅ¾by, stejné jako doteky na intimních místech masérky jsou naprosto vylouÄ•eny.
ZmÄ›na není moÅ¾ná ani za pÅ™íplatek. Má diskrétnost je plnÄ› zaruÄ•ena!

Jste srdeÄ•nÄ› zváni na na&scaron;i tajnou, pÅ™íjemnÄ› strávenou chvíli.
45 minutová masáÅ¾ zahrnuje:
20 min masáÅ¾ zad a krku
15 min masáÅ¾ nohou
10 min masáÅ¾ hýÅ¾dí a penisucena .............................. 1300 KÄ•
Po dohodÄ› moÅ¾nost del&scaron;í masáÅ¾e i dal&scaron;ích variací - Trio - erotická masáÅ¾ se dvÄ›ma masérkami.
Základní cena sluÅ¾by podle výbÄ›ru rozsahu masáÅ¾e, za druhou masérku sleva 50%, tj. 2000 KÄ• za 45 min.

MasáÅ¾ pro Å¾eny nabízí zruÄ•ný mladý muÅ¾. Nechte se hladit a hýÄ•kat teplýma muÅ¾skýma rukama. Za tlumeného
jemné vÅ¯nÄ› vonné svíÄ•ky Ä•i mého parfému vám namasíruji celé tÄ›lo. Celá masáÅ¾ je spojena s laskáním na tÄ›ch
nejtajnÄ›j&scaron;ích místech. Jako speciální nabídku Vám je&scaron;tÄ› nabízím provedení intimního úÄ•esu. Na výbÄ›r je
nÄ›kolik zajímavých a pikantních vzorÅ¯.
Umím naslouchat a potÄ›&scaron;it osamÄ›lé Å¾enské srdce. Nabízím spoleÄ•nos
kdykoli pÅ™i cestÄ› do spoleÄ•nosti, doprovod na ples, veÄ•írek, do kina, divadla, na veÄ•eÅ™i nebo na procházku. Dále pÅ™i
sportování, mÅ¯j velký koníÄ•ek je sport, proto mohu poradit Ä•i nauÄ•it jak zlep&scaron;it tÄ›lesnou kondici, pÅ™íkladnÄ›
posilováním s cviÄ•ebními nástroji.

SpoleÄ•ník 300,- KÄ• - hodina
Erotická masáÅ¾ - 800,- KÄ• 30 min
Klasika ve tÅ™ech - 2000,- KÄ• hodina (za obÄ› dohromady)
INTIMNÍ ÚÄŒES - 500,- KÄ•

V cenÄ› nejsou náklady spojené s náv&scaron;tÄ›vou divadel, kin, restaurací apod. Dal&scaron;í dÅ¯leÅ¾ité informace:
zaruÄ•uji 100% zdravotní stav. Nejsem GAY - neposkytuji sluÅ¾by pro muÅ¾e. Má diskrétnost je plnÄ› zaruÄ•ena!
http://www.kudlanka.cz
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EXISTUJE NÄšCO, co by vás pÅ™imÄ›lo vydat se na tuto dráhu?
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