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Een jong, geil tienertje loopt de hele dag met haar ziel onder de arm, want ze heeft een vreselijk
nat kutje, wil dus dolgraag sex maar heeft niemand om dat mee te doen. Wat nu? Opeens ziet
ze een koppel op een straathoek staan, de man lacht vriendelijk naar het meisje. Het grietje kijkt
met grote ogen naar de enorme grote borsten van de vrouw. Haar kutje begint nog meer te
jeuken. Als ze toekijkt hoe de man zijn vrouw plagerig een ferme klap op haar billen geeft,
waagt het meisje het erop en vraagt aan het stel: "Hebben jullie zin om mij te neuken?" De twee
barsten in lachen uit, zo'n tienertje dat zo recht voor zijn raap vraagt om sex, dat hebben ze nog
nooit meegemaakt. Zou ze op zo'n beruchte bangalijst staan op haar school? Vast en zeker,
want dit tienermeisje is echt een geil sletje. De blonde milf antwoordt: "Ja, we hebben best zin
in sex en volgens mij heb jij een driijfnat kutje, daar wil mijn man vast graag zijn dikke pik in
steken, is het niet, schat?" De man neemt het sletje goed in zich op en knikt: "Ja, ik wil jou best
een lekkere beurt geven, meid!" Aangekomen in de woning van het koppel, kleedt het meisje
zich helemaal uit en knielt vervolgens neer voor de vreemde man, doet zijn gulp open en haalt
diens enorme grote lul tevoorschijn en stopt het gevaarte in haar mond. Langzaam begint ze de
man te pijpen. De rondborstige blondine komt erbij staan en zegt na een tijdje te hebben
toegekeken: "Schatje, kom maar hier en ga lekker op handen en knietjes met je kontje goed
omhoog zodat mijn man je goed van achteren kan nemen. Het meisje doet wat van haar
gevraagd wordt. Evenlater voelt ze twee grote handen op haar heupen, een grote pik glijdt
langzaam en met moeite haar krappe tienerkutje binnen. Het sletje begint te kreunen en komt al
snel klaar. De vrouw gaat voor het meisje zitten op een stoel, doet haar lange benen van elkaar
en vraagt: "Heb jij al eens een aan een rijpe kut gelikt?" Het meisje antwoordt: "Nee, mevrouw,
maar ik wil dat graag proberen."

  

 1 / 1


