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O tym, dlaczego tak naprawdę wzięły udział w nagiej sesji do Playboya - opowiedziały w

Dzień Dobry TVN polskie łyżwiarki: Marta Wójcik i Aida Bella. Dlaczego brakuje w Polsce

pieniędzy na łyżwiarstwo szybkie na lodzie?
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Wpisz komentarz...

podziel się zgłoś naruszenie odpow iedz cytuj

~Gość 46 minut temu

chciałabym zauwazyc ze dziewczyny same mówia iz zbieraja kase na

dodatkowe wydatki typu odnowa biologiczna.. wiec nic nie ;musza; i

slowo prostytuowac jest grubo przesadzone tymbardziej ze jak

dowiadujemy sie udzial w sesji nie byl podyktowany potrzeba

zarobienia pieniedzy na starty w zawodach...

0 0

podziel się zgłoś naruszenie odpow iedz cytuj

~Gość 3 godziny temu

Żałosne. Co za kraj ! Sporstemnki muszą się prawie prostytuować a

na piłkarzy kasy nie brakuje nigdy.
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