Meu nome é Electra!
Detesto sutiã e calcinha ..
"Não me esquenta que eu já tô pelando" é o meu lema!
Abomino machismo.
Cresci ouvindo que homem trai porque tem mais tesão que mulher ..
Que são libidos diferentes e tals..
Comigo não é assim pois adoro transar e experienciar novidexs na cama ..
Sou viciada em sexo porém nunca me permiti totalmente..
Decidi explorar e inovar..
Sou sociality.
Tenho 27 anos com rostinho de 18!
Elegante, alta, peituda, coxuda, rabuda e cintura de pilão!
Aprecio dar e receber prazer sem pressa de acabar..

Yes, sou 'mocinha' mas as vezes curto ser "vilã!"
Meu ex-marido é um bilionário que só pensava em dinheiro e não dava assistência em casa..
Tem algum tempo que separei.
Estou na carência e na seca..
Quase dando teia de aranha de tanto tempo que não levo pirocada..
Topo e gosto de tudo!
Por ser rica pensam que sou fresca e fraca no sexo ..
Ledo engano ..
Me chamam de madame..
Subestimam..
Ando com preservativo e lubrificante na bolsa ..
Porém, pra f*der meu c* tem de merecer!
Não sou bagunça não.
Sou exigente e seletiva ..
Não com beleza pois não importo com dotes físicos..
Mas com desempenho sexual.
Apetite imenso ..
Insaciável ..
Quanto mais faço mais quero!
Amo a sensação de genital ardido..
Me excita cada vez mais..
Homens são a melhor coisa que existe!
Não tem nada mais gostoso do que uma rola dura pre'u quicar em cima ..
Exijo que lambam meus seios e chupem minha b*ceta..
Gozo na boca, dedo, p*u ..
Depende do meu humor..

Com vontade no momento ..
Sou dominadora, empoderatrix!
Segura, decidida, arisca, selvagem..
Ninguém me coloca cabresto.
Nem diz o que fazer.
Eu dito as regras!
Sou dona do meu prazer!
Territorialista.
Posso tudo!
Estou no controle!
Escolho a rola que quero utilizar.
Não preciso beber para ter coragem ..
Meu combustível é o tesão!
Sou depravada por instinto..
Curto acasalar com machos trotadores..
Galopar em seus membros..

Gosto dos safados, cachorros e mauzinhos..
Experts..

Velocidade..
Coito anal..
Uma mulher bonita e sexualmente ousada!
O que tem demais nisso?
Planejei sair do tédio e monotonia.
Me banhei com sabonete aromático e perfumei com óleos exóticos.
Coloquei vestido curto e "calcinha invisível!"
Glamourosa, fragrância inebriante.

Consolidei o poder feminino!
Cheguei arrasando, com todo o luxo a que tinha direito!
Não sei as outras mas eu só penso em sexo.
Quando vejo um cara pelo jeito de portar saco se é ou não é bom de f*da..
Arrepio com aquele olhar que insinua ‘’se te pego te escangalho!’’
Estimo homens interessantes, com garra e determinação.
A idade não importa.
Num happy hour pub conheci Nev e uma gata fiu fiu que estava com ele..
Mó gut gut, pulquérrima!
Descarado..
O papo fluiu numa boa, ele é um cara atraente e sedutor..
Alisou minhas pernas por baixo da mesa..
Me deu dedadas no c* ..
Hum, delícia!
Mas queria mesmo pica atochada no popozão..
Pingando tesão comentei que convidei algumas amigas para o Clube das Mulheres..
Revelou que tem amigo que trabalha lá e que conhece o dono do estabelecimento..
Confessei a fantasia de experimentar DP (dupla penetração) ..
Sempre tive vontade mas nunca tive coragem ..
Falou que podia realizar..
Ligou e marcou com o colega ..
Ui, ingredientes perfeitos para uma noite incrível.
Não via a hora de sentir pirocas escorregando e pipocando dentro de mim..
“Joguinho sexual”..
Mãos explorando meu corpo..
Seqüência de sensações..

Os muitos tabus que cercam esse tipo de sexo o tornam um prato cheio para inverdades.
Disposta, relaxada e muito excitada..
Pronta pra variar!
Pagamos a conta e partimos pro entretenimento..
Ambiente impactante, clima envolvente..
O amigo do Nev estava fantasiado de policial ..
Que potro aquele macho!
Dava pra ver o volume do cassetete..
Fiquei curiosa e instigada em saber o desempenho dele..
Era apetitoso dançando..
Queria descobrir se tr*pava gostoso também?
Botei uma nota de R$ 100,00 na sunga dele..
Sussurrei em seu ouvido que queria tomar baculejo e sentir a potência da sua pistola..
Me intimou e combinou para o final do evento ..
Estava ansiosa para provar aquele porrete..
O recinto exalava testosterona..
Mistérios e Sedução..
Muito atraente!
Finalizado o espetáculo.
Fomos para um local reservado dentro das imediações..
Tomei a iniciativa..
Os meninos eram safados e eu mais fogosa que Cleópatra!
Apliquei saborosos e agradáveis boquetes naquelas picas meladinhas e torudas..
A ruiva assistia tudo batendo siririca..
Fizeram oral duplo..
Um chupou minha pepeca e outro brincou com a língua no meu c*..

Sensação alucinante, arrependi de não ter experimentado antes ..
Deixei a imaginação fluir e eles obedeciam prontamente meus lascivos pedidos..
Catucaram dedos nas partes íntimas..
Acariciaram cada pedaço do meu corpo..
Me conduziram ao ápice do prazer..
Batiam em minha cara e no bumbum com suas rolas ..
Ordenei que penetrasse meu f*rico enquanto pagava um guloso no gato que deu chupisco na
xana..
Aflorei toda minha sensualidade, me senti plena, livre, Mulher!
Quebrei tabus que limitavam meu desejo ..
Me Lixando

pra 'sociedade'..

As vezes os que criticam são os que largam o doce em off..
Proferiam besteiras que me instigavam mais e mais..
Gozei várias vezes e continuamos pois não estava satisfeita ..
Levei pica de tudo quanto foi jeito..
Fizemos acrobacias eróticas e posições extremamente alucinantes ..
Enfiaram com força.. do jeito que gosto!
Me fizeram de 'sanduíche'..
Me deram trato e cuidado especial..
Os marmanjões esguichavam suas trombas e minha xana expelia melzinho..
Ménage À Trois..
Que gostoso copular simultaneamente com dois machos!
Enquanto Nev comia meu rabo, eu mamava o bailarino e a ruivinha chupava meu grelo ..
Boca ardentemente sensual ..
Massageou as glândulas de Bartoli e glândula de Skene..
Estimulante ..

Indescritível!
Manobras genitais..
O proprietário espiava pela greta ..
Convidamos para a brincadeira ..
Enrabou a gata que lambia suculentamente minha xota..
Eu e a ruivinha levamos sacoladas..
Estremecemos de prazer..
Frenesi grupal!
Gemidos e varadas em todos orifícios..
Banho de línguas..
Gozos enlouquecedores..
Enxurrada de esperma..
Recheadas de por*ra docinha ..
Gostinho de quero mais!
Uau, que metida!
O próximo encontro será ainda mais intenso e provocador..
Muita sacanagem..
já estou com tesão absurdo.
Me permiti, libertei e aproveitei!
O sexo está aí para proporcionar prazer.
Aguçar, estimular, satisfazer..
Intensificar..
Provei algo proibido e obsceno para muitos mas que foi maravilhoso!
Peguei o contato da ruiva destruidora..
E dei aquela renovada no repertório sexual!
--------------------------------------------------------------

Dispenso dilema social e promiscuidade masculina..
Se homens freqüentam bordéis, prostíbulos.. não podemos divertir nos clubes?
Liberdades restritas apenas aos meios masculinos?
Paralelamente à evolução?
Líder!
Boemia..
Tenho harém masculino ..
Império!
Go-go dancers ..
Camboys..
Subordinados..
Servos do meu prazer.
Trono de felação..
Banquetes de picas..
Rodízio de cacetes..
Possuo 'matilha' de escravos sexuais submissos a meu comando.
Recruto pra festinha particular..
Incito o desejo..
Coleciono jebas..
Amo ver sêmen jorrar ..
Todo dia uso uma pica diferente!
Fêmeas não podem se divertir 'administrando' homens?
Tô nem aê se não vão ligar no outro dia.
Importante é liberar fluidos..
Desfruto várias rolas ..
Uso e descarto.

Macho tem de ter pique!
Borogodo, sex appeal..

Não é só pegada tem que f*der gostoso..
Desde os primórdios carregamos a âncora de padrões milimetricamente estipulados por pessoas
torpes..
Hipocrisia das medidas do ‘símbolo sexual da humanidade’
A sexualidade feminina é assunto de enérgicos debates.
O homem passar o rodo em geral é normal.
Em qual cláusula está escrito que terceiros decidem o que faço da minha vida pessoal?
Peso o tanto que quiser!
Saio com quem e com quantos optar sair.
Mito de que a girl que pratica é imoral?
Cheios de não me toques, Mimimi e Blá Blá Blá ..
Beatos fajutos, puritanos e conservadores ao extremo : beijo pra vocês!
É falta de sexo por isso são ranzinzas..
Não têm coragem de ativar a ginga da volúpia..
Rigorosa disciplina.
Lamento e bato o cabelo.
Multiplicidade da vida de solteira?
Hetaira, cortesã?
O que as pessoas pensam não é problemas meu.
Majoritariamente sugestiva.
Imensuravelmente MULHER!

