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Elizabette esta longe de ser uma modelo, seu corpo esta fora de forma e mesmo sendo gordinha, ela não tem a menor
preocupação quando o assunto é Sexo. Sua perve cidade e os detalhes de seu corpo como seus enormes seios e um
incrível traseiro, a faz se sair muito bem quando encontra um parceiro para se deitar. Nesta historia, Elizabette nos
conta sem pudor, como foi que acabou saindo de uma peça de teatro com o ator principal a quem ela desejava
sexualmente desde que ficará sabendo da peça teatral. Com uma linguagem cheia de putaria e de total baixo calão,
Elizabette conta detalhes de sua transa inesquecível. Leia o que uma mulher pouco desejada pode conseguir quando
realmente precisa de algo.
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