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Pernille kristensen

Velkommen til mit univers Det handler om at leve livet  "Carpe Diem" men også om

at taget ansvar for sit eget liv og leve det fuldt ud.

Ja Danmark gik lidt i stå her i det tidlige forår, men det er vist tid til at vi kommer

videre med livet .. jeg savner ihvertfald at føle det at leve..og jeg håber at få gang i lidt

frækt inde nså længe. Der er komme lidt nyt på mine blogs..

Der var lagt op til at der skulle laves fræk ponygirl porno / fetish film, her i løbet af

forår og forsommer.. det blev dog lidt saboteret af nedlukninge af Danmark og det

stoppe også strømmen af tilmeldinger på siden.. 

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f723273366d33


Historien om Pernille Sankt Hans

Ponygirl projekt

Et par opdateringer på siden

For mig er det vigtig at det jeg publicere er tilgængelig for så mange som muligt.. at

jeg holder mig til det danske er ikke et udtryk for at jeg er racist .. men jeg mener at

der er mange jeg ikke favner.. derfor gør jeg lidt ekstra ud af denne side. ikke at det …

Et par opdateringer på siden Læs videre »
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En fortælling om en ganske almindelig

dreng i Vestjylland. Jeg er født i den

første halvdel af tresserne, et pænt

stykke syd for kongeåen, nærmere

betegnet i Tønder. Begge mine

forældre kommer fra landet lidt syd for

Herning. Det første par år af min

barndom boede vi i Tønder ..Hvor efter

vi flyttede på landet … Historien om

Pernille Læs videre »
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Midsommer 2020 dagbog…. der er

mere end nok at se til også selv om jeg

bare går hjemme. Her min hverdag

fyldt med lange arbejdsdage, heldigvis

har jeg mulighed for en masse frisk luft

og motion i haven, hvor er det let at

være Pernille..da der ikke lige er nogen

nabo der kan få ondt … Sankt Hans Læs

videre »
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Frisk sund og liderlig
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Prostituerede har analsex
hele dagen lang !

Er det rigtig at Prostituerede har

analsex hele dagen? Det var i hvert fald

Forår… og safterne stiger..

Det er også den tid på året hvor vi går i

haven og nyder tiden med planter og

blomster. Det betyder også at der kan

blive tanket op med positive tanker

De sidste tre måneder.. Har jeg haft helt lukket i Pernilles gårdbutik. og det at blive

brugt som en ludertøs, når jeg har herrebesøg er noget jeg ganske givet savner.. Men

der er mulighed for at komme til at besøge mig igen… og for min gamle faste venner..

er jeg igen klar til at smide … Frisk sund og liderlig Læs videre »
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en af grundene til, at jeg valgte, at

tilbyde mig selv som luder.. Jeg elsker

anal sex og føle at jeg bliver brugt. Det

er ikke drømmen om at være den

lykkelige luder der får mig til at smide

trusserne.. men … Prostituerede har

analsex hele dagen lang ! Læs videre »
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igen. Det der ellers lagt til nogle frække

dates.. det blev som bekendt lige lagt

på is.. af en pandemi.. og de sidste 3 …

Forår… og safterne stiger.. Læs videre »
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Pernille i dag

Jeg ved ikke helt hvordan den verden vi kender kommer til at se ud om bare et år.. det

med COVID 19 vender bestemt op og ned på mange ting.. om det bliver noget der er

en fordel for mig tror jeg nu ikke Hvordan er det at være født med en tissemand og

hellere … Pernille i dag Læs videre »
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En røv i udu
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Pernille som Pikslikker

Pernille elsker smagen af en pik.. og

kan tage de fleste helt til roden… så

drømmer du om ægte deepthroat på

Pernille skabt til hård
analsex

Jeg mistede min analmødom da  jeg var

otte år gammel.. det var godt et

Jeg har en røv der er gået i stykker Jeg har solgt mig selv. Jeg ved ikke, om det gør mig

til en luder. Men lidt luder er jeg vist. De fleste kommer her for den rå anal sex de er

alle utålmodige efter at tage mig i røven og kommer her for at prøve … En røv i udu

Læs mere »
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en tøs som mig. så er det en service jeg

kan tilbyde.. og tager den også ass 2

mouth, hvilket er noget mange mænd

elsker. Jeg har også en gabestok jeg kan

sættes i … Pernille som Pikslikker Læs

mere »
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kosteskaft, jeg her fik stukket op i

røven.. det var en jævnaldrende dreng

der der her havde mig under

behandling.. en leg hvor jeg var en

heks.. jeg var slem (billig tøs) der skulle

straffes.. det var her jeg fandt at …

Pernille skabt til hård analsex Læs mere

»
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