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Tag Init na – Part 3 5 Tagalog Sex Stories kalibugan net
July 9th, 2018 Pag pasok namin ni tatay ruel agad ako sumandal s pinto upang maisara ito paharap
si tatay sa akin at nakahawak ang kanang kamay sa bewang ko Si tatay ruel talaga.
HOT SEXCAPADES SI TATAY AT ANG KUMPARE NYA
July 8th, 2018 Kita ko si tatay nakabukas ang shorts niyang maong nakalabas ang malaki niyang titi
at itinututok sa bunganga ko Hmm ang sarap sarap talaga ng burat ni tatay.
joshua?julia on Instagram “Spotted ang mga magulang ni
July 14th, 2018 782 Likes 17 ments joshua?julia joshlia lovers on Instagram “Spotted ang mga
magulang ni Mason? lakas maka Nanay at Tatay talaga yung look nila eh si tatay Josh…”.
Kuwentong Kalibugan One Night Only
July 8th, 2018 Hinila ako ng tatay ko palabas ng taxi at nagmamakaawa ako sa tatay ko na iuwi
nalang ako sa amin dahil nag alala na talaga ang Tumayo si tatay nung.
All Polled Out on Twitter Sana talaga buhayin din si
July 17th, 2018 Tweet with a location You can add location information to your Tweets such as your
city or precise location from the web and via third party applications.
joshua?julia on Instagram “Spotted ang mga magulang ni
July 14th, 2018 782 Likes 17 ments joshua?julia joshlia lovers on Instagram “Spotted ang mga
magulang ni Mason? lakas maka Nanay at Tatay talaga yung look nila eh si tatay Josh…”.
Si Tatay talaga ang Idol sa Kantahan
July 13th, 2018 Eto talaga ang tunay na Lodi sa kantahan grabe sobrang galing talaga nito Sana
bumalik si Tatay Emerson Condino sa Tawag ng Tanghalan Video Courtesy of Mel Geronimo SJ
Sana bumalik si Tatay Emerson Condino sa Tawag ng Tanghalan Video Courtesy of Mel Geronimo
SJ.
Pwede Lahat
July 13th, 2018 Pwede Lahat A blog that account tatay talaga honey o teka lang wag kanggagalaw
biglang naghubad si tatay at ipinasok nya angkanyang batutoy sa batutayni nanay.
King Domingo
June 28th, 2018 We overheard that there was a tower that collapsed as fire engulfs houses in
Alabang Due to the severe fire its foundation failed.
KWENTUHANG KAMA REAL SEX STORIES PILIT KONG
June 29th, 2018 Ang kwentong ito ay nangyari nong bata pa ako di ko talaga malimutan ang
pangyayari ito kasi ito ang una kung karanasan sa sex ako pala si Aris nakatira kami sa isang maliit
na bayan sa visayas mahirap ang buhay namin ang tatay ko ay nagtratrabaho sa rice mill ng auntie
nya na si theresa bali lola tawag ko ang nanay ko sa bahay lang may dalawa pa akong kapatid ako
ang eldest si lola theresa.
Magkaibigan talaga sila President Duterte and Sharon
July 18th, 2018 Kumain ng sardines si Tatay Digong kanina Mapapakorte talaga si Ellen Adarna dahil
pamilya ng dalaga sa Pap case ayaw makipag areglo sa kanya.
tatay ko Siamea

June 15th, 2018 si tatay bilang kaibigan di sya hadlang sa anumang kursong pinili ng mga anak nya
hindi bawal ang boyfriend adviser ng mga kapatid ko sa ligawan at isang malapit na kaibigan sa mga
nagiging girlfriend ng kapatid ko… ganyan ka cool ang tatay ko.
Veronica Kitty Duterte Home Facebook
July 9th, 2018 Si tatay ang hilig talaga makipag selfie.
Si Tatay Kuya at Ako Wattpad
June 24th, 2018 Naikwento ko rin sa kanya ang madalas naming pagtatalo ni Tatay at ni Kuya Sabi
niya ganoon daw talaga noon pa si Tatay at Kuya sila lagi ang nasusunod.
Talaga pb3es weebly
June 11th, 2018 Natigilan si Teo – hindi niya alam kung matutuwa siya o malulungkot Dapat siyang
matuwa dahil sa wakas pinapayagan na siya ng tatay niya na magluto – nang mag isa niya.
Ang Tatay kong Pulis Case 1 Ang tatay kong Pulis Wattpad
July 9th, 2018 Tatay naman eh Si tatay talaga niloloko nanaman ako Hahaha biro lang milo nanay
mo ang nag isip ng pangalan mo Kaya hindi dapat palitan yan ngiting sabi niya.
ANAK ANG LAKI PALA NG BURAT MO pleyseyp blogspot
July 12th, 2018 madaling araw ako ay naliligo sa batalan namin nakatira kami sa liblib na barrio kami
lang ni nanay si tatay tatay oh talaga oo tatay kasi si.
Ang Lupet talaga ni Tatay Grabe yung Boses
June 8th, 2018 Yung first video nya inulan ng lip sync na ment eto yung patunay na hindi yun lip sync
hindi ba pwedeng sadyang magaling at talented lang talaga ? Sya nga pala si Emerson Condino.
TAGALOG SEX DIARIES Si TATAY at TOTOY
July 11th, 2018 nandun si tatay nakaupo at tumutungga ng basong may laman ng alak nasa mesa rin
ang tatlong bote ng fundador halos ubos na ang laman ng tatlong bote si totoy tumabi kay tatay di
nila alam na nasa likod lang.
ANAK ANG LAKI PALA NG BURAT MO pleyseyp blogspot
July 12th, 2018 lalabasan na ako pare isad mo ang aking burat sa bibig mo sinagad ko talaga at siya
naman buga ng kanyang kupal wala akonh inaksaya sa kupal ni pare nilunok ko talaga pare ang
sarap ng kupal mo malasa talaga oom pare hinihanda ko talaga sa iyo iayan isang buwan nga akong
hindi kinantot si mare mo kaya pare para sa iyo talaga iyan salamat pare talagang masasabi ko na
mahal mo ako oo pare mahal.
First Steps In Research By Kobus Maree PDF
June 3rd, 2018 First Steps In Research By Kobus Maree PDF Are you looking for Ebook first steps in
research If you are looking for si tatay talaga our library is free for you.
Boy Shiatsu Sa Ngalan Ng Ama
July 8th, 2018 bumalik ng maynila si Sir Marlon kailan lang parang batang naghihintay sa ofw nyang
tatay inabangan ko talaga ang araw na magkikita kaming muli para.
Scorching Video Funniest Speech Ever Duterte s Viewers
July 15th, 2018 maraming salamat po sa inyong lahat bumoto man kayo o hindi marami talaga
salamat po maraming hadlang sa buhay ng mahal nating pangulo ang yellow tard ay siyang ulo ng

mga gostong pumatay sa kanya ipa impeach siniraan sa icc eu united nation si trillanes alejo
magdaloleaks kaya kailangan ipag pray natin siya na ma serve niya.
Ang Lupet talaga ni Tatay Grabe yung Boses
June 8th, 2018 Si Tatay talaga ang Idol sa Kantahan Duration 3 45 PilipinasTV 516 117 views 3 45
ITO ANG MALUPIT NILAIT PERO NUNG KUMANTA HALIMAW SA GALING.
Daddy Diaries – Diary Ni Tatay
June 9th, 2018 Hindi sakitin si baby at iniiwas talaga siya sa mga malalang sakit hanggang pag tanda
niya Basahin ang post ni Mommy Diaries tungkol dito Kampante ako na healthy talaga ang baby
namin Sobra ding na attach sa isa’t isa ang mag ina ko dahil sa breastfeeding.
Tag Init na – Part 3 5 Tagalog Sex Stories kalibugan net
July 9th, 2018 Araw ng sabado naalala kong niyaya ako ng ama ng akin asawa na lumabas Si tatay
ruel talaga Nanlalagkit pa ang aking katawan at nasisinagan ng araw ang kalahati ng akin katawan
na nababalutan pa ng kumot para bang panaginip lahat ng mga nangyari Naku halos quarter to 10 na
pala dali ako bumangon at humatak ng isang tshirt ng aking asawa sa aparador dumeretso narin ako
sa aming banyo at.
Joshua Garcia Julia Barretto spotted out and about amid
July 14th, 2018 Spotted ang mga magulang ni Mason? lakas maka Nanay at Tatay talaga yung look
nila eh si tatay Josh yung walang ahit si Nanay naman pusod buhok lang?.
Magkaibigan talaga sila President Duterte and Sharon
July 18th, 2018 Kumain ng sardines si Tatay Digong kanina nagcrave tuloy ako Magsasardinas din
kami ni Kiko bago ako matulog Swipe left Magsasardinas din kami ni Kiko bago ako matulog Swipe
left Swipe left.
Si Pido Ang Batang Engkantado churlaloo
July 11th, 2018 Nagtanong siya “ Nasaan po ba si Tatay Bahaghari ” Dagli dagling lumabas ng
bahay si Pido at si Mercy upang tinganan kung si Cely nga talaga ang tumatawag.
Viids WATCH Pag si Tatay Digong talaga ang kumanta di
July 7th, 2018 WATCH Pag si Tatay Digong talaga ang kumanta di nakakasawang pakinggan si ate
ang ganda hinarana din.
KWENTONG BUHAY Tatay ng Tropa ko Pt 1 Pagnanasa
June 24th, 2018 Tatay ng Tropa ko Pt 1 Talaga tol Oo anjan siya Matutuwa si Papa tagal ka na di
nakakakwentuhan nun e May mga gamot naman akong inuwi kanina dun eh.
WOW ANG GALING TALAGA NI TATAY DIGONG MANILA WILL BE A
July 8th, 2018 ang galing talaga ni tatay digong manila will be a world class city soon manila will be a
world class city soon wow ang galing talaga ni tatay digong manila will be a world class city soon.
Tatay Tatayan Tagalog Sex Stories kalibugan net
July 10th, 2018 Maagang nakapag asawa si Sherry sa edad na 17 anyos Nabuntis siya kaya walang
nagawa kundi ang sumama sa lalaking magiging ama ng kanyang dinadala Sa paglipas ng panahon
ay nag iba rin ang ihip ng hangin at hindi na naging maganda ang pagsasama nilang dalawa ng
kanyang kinakasama Nagkaroon sila ng anak na babae at nasa 13 anyos na ang edad nang
makipaghiwalay siya sa lalaking ama ng kanyang.

tatay ko Siamea
June 15th, 2018 hindi ko alam kung bakit pag gising ko ang unang pumasok sa isip ko ang aking
ama missed ko na pala talaga sya si tatay kasi tuwing tumatawag ako di kami masyadong nag uusap
namimiss nya lang daw kasi ako kung pwede nga lang daw wag na akong umalis samin kahit buong
taon akong palamunin okay lang ….
The Fake Marian on Twitter mga dilawan pls no heyting
July 12th, 2018 Tweet with a location You can add location information to your Tweets such as your
city or precise location from the web and via third party applications.
Joshua Garcia Julia Barretto spotted out and about amid
July 14th, 2018 Spotted ang mga magulang ni Mason? lakas maka Nanay at Tatay talaga yung look
nila eh si tatay Josh yung walang ahit si Nanay naman pusod buhok lang?.
First Steps In Research By Kobus Maree PDF
June 3rd, 2018 Wincc Runtime V12 The Edge Of Honor Part One Book Two Team Edge 2 Si Tatay
Talaga Liberalism Marketing Grade Xii Man International College and many other ebooks We have
made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging And by having access to our ebooks
online or by storing it on your puter you have convenient answers with first steps in research by
kobus maree PDF.
Duterte for OFW Home Facebook
July 7th, 2018 Sabi ng mama ko Di paraw alam Pero parang si tatay talaga ang mananalo Sabi ko
Lord pls pag bigyan mo po hiling ko sya Na sana ang mananalo Tumawag nanaman ako sa pinas
yung time na sinabi ng mama ko na sya ang nanalo bilang pangulo ng Pilipinas sobrang tuwa at
umiyak ako sa sobrang saya kc dininig nya talaga panalangin.
Pwede Lahat
July 13th, 2018 Dahil dito na bad trip na talaga si BoyBastos kaya hinila nya yung bata at dinala nya
sa kwarto After 15 minutes bumalik si Boy Bastos sa mesa na hindi na kasama yung bata After 15
minutes bumalik si Boy Bastos sa mesa na hindi na kasama yung bata.
Duterte for OFW Home Facebook
July 7th, 2018 Sabi ng mama ko Di paraw alam Pero parang si tatay talaga ang mananalo Sabi ko
Lord pls pag bigyan mo po hiling ko sya Na sana ang mananalo.
Nov 30 RevGov Rally Dinagsa ng mga Kababayan natin Kahit
July 18th, 2018 Nov 30 RevGov Rally Dinagsa ng mga Kababayan natin Kahit Saang Panig man ng
Ating Bansa Supportado Talaga Nila Si Tatay Digong.
AGH ® Pangwalong Tabas 9 4 – iamkenth
July 13th, 2018 Wala kasing nagkwento sa akin tungkol sa buhay ko–alam ko nga galit sa akin si
tatay Tinakas ako ni Lola Bago pa sampahan talaga ng kaso si Mael.
Si Tatay talaga ang Idol sa Kantahan pnoyleak
July 13th, 2018 Eto talaga ang tunay na Lodi sa kantahan grabe sobrang galing talaga nito Sana
bumalik si Tatay Emerson Condino sa Tawag ng Tanghalan Video Courtes.
Boy Shiatsu Sa Ngalan Ng Ama

July 8th, 2018 bumalik ng maynila si Sir Marlon kailan lang at bagamat nagkasundo na kami na
magkikita kami hindi ito natuloy excited pa naman akong makita sya at maikwento sa kanya ang mga
pagbabagong nangyari sa akin after ng huli naming pagkikita parang batang naghihintay sa ofw
nyang tatay inabangan ko talaga ang araw na magkikita kaming muli para.
HOT SEXCAPADES SI TATAY AT ANG KUMPARE NYA
July 8th, 2018 Napatingin ako sa tatay ko Sumenyas siya na isubo ko rin ang burat niya talaga
namang para akong asong ulol Matagal akong nanabik na matsupa uli si tatay Sobra kahit amoy
laway ni Mang Gary ang titi ni Laway di ko pinansin un.
Mileybogblog Si kuya si uncle si tatay at si lolo part 2
July 8th, 2018 Pinaupo muna ni Yana si tatay Caloy niya Haiii itay talaga Tinanggalan niya ng
sapatos si Caloy hinila ang pantalon at tinulungan alisin ang polo nito.
Kuwentong Kalibugan One Night Only
July 8th, 2018 Saan po tayo pupunta tay ” “wag kana maingay sumama ka nalang sa akin” sabi ng
tatay ko nung nasa loob kami ng taxi “tay baka nag alala na sa akin si nanay” “sabi ng tumahimik ka
lang wag kana magsalita ako bahala sa nanay mo” sabi ng tatay ko na me galit ang boses.
KWENTUHANG KAMA REAL SEX STORIES PILIT KONG
June 29th, 2018 Ang kwentong ito ay nangyari nong bata pa ako di ko talaga malimutan ang
pangyayari ito kasi ito ang una kung karanasan sa sex ako pala si Aris nakatira kami sa isang maliit
na bayan sa visayas mahirap ang buhay namin ang tatay ko ay nagtratrabaho sa rice mill ng auntie
nya na si theresa bali lola tawag ko ang nanay ko sa bahay lang may.
Ang Lupet talaga ni Tatay Grabe yung Boses pcook ru
July 16th, 2018 Chill lang si tatay pero power talaga kumanata?nami miss ko tuloy papa ko paborito
nya yung song eh Aisha Miah 12 days ago Wow??? Nello Buenaventura 12 days ago sumali siya sa
showtime kaya lang di siya nanalo sobrang galing pa naman niya non hirakoshinji29 12 days ago ??
Edmond Dantes 12 days ago wow Ann Novi 12 days ago Wow Galing Patricia Mae Lebantino 12.
Ang Tatay kong Pulis Case 1 Ang tatay kong Pulis Wattpad
July 9th, 2018 Si tatay talaga niloloko nanaman ako Hahaha biro lang milo nanay mo ang nag isip ng
pangalan mo Kaya hindi dapat palitan yan ngiting sabi niya Opo tay Dahil pag pinalitan mo pangalan
ko Yari ka kay nanay Hahaha.
Daddy Diaries – Diary Ni Tatay
June 9th, 2018 Hindi sakitin si baby at iniiwas talaga siya sa mga malalang sakit hanggang pag tanda
niya Kaya mga nanay at tatay kung hilig ng mga anak niyo ang animals.
Nov 30 RevGov Rally Dinagsa ng mga Kababayan natin Kahit
July 18th, 2018 Nov 30 RevGov Rally Dinagsa ng mga Kababayan natin Kahit Saang Panig man ng
Ating Bansa Supportado Talaga Nila Si Tatay Digong.
In memory of my tatay Crisostomo Eseng Domingo
June 8th, 2018 Masaya talaga kasama si Tatay dami talaga kwento After that summer hindi na kami
nakabalik kasi we were informed that the brother of his kumpare sold the property to a Japanese
since wala naman kami proper documents for the property and we were told that tatay s payment will
be returned hindi na nag lang siya nakigulo ayaw na rin ni tatay magulo ang relationship nila ni Mang
Bart anyway.

TAGALOG SEX DIARIES Si TATAY at TOTOY
July 11th, 2018 nandun si tatay nakaupo at tumutungga ng basong may laman ng kanyang utin kay
carla napapaliyad ang asawa ko kitang kita ko na sarap na sarap talaga si carla.
Si Tatay mga panakot ni makoy
July 2nd, 2018 Etong si tatay komo maabilidad sinabi sa babae na dadaan sila sa shortcut kung okey
lang sa babae Hindi raw ito nagsalita Nang silipin daw niya sa salamin ang pasahero niyang babae
nagulat na lang daw si tatay Kamukhang kamukha ni ate ang pasahero niya Nasindak talaga siya
Akala niya si ate ang pasahero niya Hindi raw niya pinansin at tumuloy sila sa shortcut Nang lumiko
sila sa isang.
Si Tatay Kuya at Ako Wattpad
June 24th, 2018 Sabi niya ganoon daw talaga noon pa si Tatay at Kuya sila lagi ang nasusunod
Hindi na nagpaabot ng gabi sa amin si Lucio at umalis na agad dahil ayaw daw niya makaharap si
Tatay Hindi na nagpaabot ng gabi sa amin si Lucio at umalis na agad dahil ayaw daw niya
makaharap si Tatay.
Si Tatay mga panakot ni makoy
July 2nd, 2018 Etong si tatay komo maabilidad Nang lumiko sila sa isang eskinita nagsimulang
magkuwento ang tatay ko sa pasahero Tahimik daw talaga ang pasahero.
Tatay na tatay na talaga John Lloyd Cruz spotted shopping
July 5th, 2018 Tatay na tatay na talaga Si John Lloyd Cruz ay unang nakilala sa longtime running
telebisyon show sa ABS CBN na may pamagat na Tabing Ilog kung saan nya.
Si Nanay Gee Fosana Pensights
July 2nd, 2018 Matapang talaga si nanay gayundin si tatay dahil natatandaan kong lumalabas sila ng
bahay upang itaboy ang aswang na umaaligid ligid sa aming paligid Lumalabas sila ng gabi dala ang
itak at minumura ang aswang upang lumayo Nang ako ay maghayskul na ay hinde na ako nakatikim
ng palo kay nanay at nagkaroon ako ng kalayaang gawin ang ilang bagay.
Si Tatay talaga ang Idol sa Kantahan
July 13th, 2018 Eto talaga ang tunay na Lodi sa kantahan grabe sobrang galing talaga nito Sana
bumalik si Tatay Emerson Condino sa Tawag ng Tanghalan Video Courtesy of Me.
Si Nanay Gee Fosana Pensights
July 2nd, 2018 Matapang talaga si nanay gayundin si tatay dahil natatandaan kong lumalabas sila ng
bahay upang itaboy ang aswang na umaaligid ligid sa aming paligid.
King Domingo
June 28th, 2018 isang dating delegates sa u n galit na sinupalpal si leni robredo sa paninira sa bayan
We overheard that there was a ment of a former delegate of the United Nations General Assembly
the former delegate was the you.
Si Tatay talaga ang Idol sa Kantahan pnoyleak
July 13th, 2018 Eto talaga ang tunay na Lodi sa kantahan grabe sobrang galing talaga nito Sana
bumalik si Tatay Emerson Condino sa Tawag ng Tanghalan Video Courtesy of Mel Geronimo SJ.
TAGALOG SEX DIARIES July 2012

July 10th, 2018 Nasa harapn na niya si tatay at nakangisi si tatay sa kanya nakaharang si tatay sa sa
pamasahe namin eh ubos lang talaga eh ako isa pa yan tay si totoy.
Veronica Kitty Duterte Home Facebook
July 9th, 2018 Veronica Kitty Duterte Davao City 4 3K likes Hi i m kitty i m yrs Old I study in Stella
Maris academy in davao.
Kwentong Malibog Kwentong Kalibugan Best Pinoy Gay Sex
July 11th, 2018 43 yrs old si Tatay at ako Ang matalik ko lang na kaibigan na si Jerry ang
napagsabihan ko nito at laking gulat ko talaga nang nagsabi itong si Jerry na kung.
Tatay ng anak ni Vina na si Cedric Lee guilty sa
May 29th, 2018 Tatay ng anak ni Vina na si makapaniwala na P300 at P50 000 lang ang babayaran
ni Cedric kay Vina pero hindi sila nagkamali ng basa dahil ‘yon talaga ang.
All Polled Out on Twitter Sana talaga buhayin din si
July 17th, 2018 Sana talaga buhayin din si Tatay Agos no I wanna see an Enrique Albert scene
BAGANIPrOppose 7 02 AM 17 Jul 2018 29 Retweets 13 Likes.
The Fake Marian on Twitter mga dilawan pls no heyting
July 12th, 2018 mga dilawan pls no heyting but i 100 agree w tatay digs tlaga nman inpetent 2b
precedent si VP Leni kasi aminin naman natin istrikto kc talaga si tatay digong nakita nyo naman mga
naging appointees nya dba WandaTeo CesarMontano VitalianoAguirre MarsMocha buongPCOO.
Tatay na tatay na talaga John Lloyd Cruz spotted shopping
July 5th, 2018 Tatay na tatay na talaga John Lloyd Cruz spotted shopping for baby essentials in
Cebu Photo jlc ellen John Lloyd Cruz spotted shopping for baby essentials in Cebu Photo jlc ellen Si
John Lloyd Cruz ay unang nakilala sa longtime running telebisyon show sa ABS CBN na may
pamagat na Tabing Ilog kung saan nya napakareha si Kaye Abad.
Viids WATCH Pag si Tatay Digong talaga ang kumanta di
July 7th, 2018 WATCH Pag si Tatay Digong talaga ang kumanta di nakakasawang pakinggan si ate
ang ganda hinarana din.
Mileybogblog Si kuya si uncle si tatay at si lolo part 2
July 8th, 2018 Haiii itay talaga Tinanggalan niya ng sapatos si Caloy hinila ang pantalon at tinulungan
alisin ang polo nito Naka boxer shorts na lang ito Sinimulan na niyang punasan ito Hay naku itay
Alam ko namang lagi kang pagod sa trabaho kaya minsan ay umiinom ka pero pag ganito namang
sobra Sa isip sip ni Yana na napakalking hirap din ng.
TAGALOG SEX DIARIES July 2012
July 10th, 2018 tatay habang parang hayok si tatay na mabibilis na tinitikman ang katawan ni carla
ang isang kamay ni tatay nasa loob ng pajama ng asawa ko at alam kong nilalaro ang puki ng asawa
ko at ang isang kamay niya ay nasa suso ng asawako na nilalamas niya.
Barbie tatay ang tingin kay Jak Abante News Online
July 6th, 2018 Mismong ang dalaga nga ang nagsasabing parang kasing ugali ng tatay niya si Jak
Nabanggit nga rin pala ni Jak na hindi talaga niya sinundan sa Cebu si Barbie dahil busy rin naman
siya sa taping ng Contessa.

Ang Lupet talaga ni Tatay Grabe yung Boses pcook ru
July 16th, 2018 Chill lang si tatay pero power talaga kumanata?nami miss ko tuloy papa ko paborito
nya yung song eh Aisha Miah 12 days ago Wow.
Barbie tatay ang tingin kay Jak Abante News Online
July 6th, 2018 Mismong ang dalaga nga ang nagsasabing parang kasing ugali ng tatay niya si Jak
Nabanggit nga rin pala ni Jak na hindi talaga niya sinundan sa Cebu si Barbie dahil.
Tatay ng anak ni Vina na si Cedric Lee guilty sa
May 29th, 2018 Tatay ng anak ni Vina na si Cedric Lee guilty sa kidnapping TAKE IT TAKE IT Lolit
Solis Pilipino Star Ngayon May 29 2018 12 00am Guilty beyond reasonable doubt ang hatol ng RTC
Branch 277 ng Mandaluyong City kay Cedric Lee ang ama ng anak ni Vina Morales na sinampahan
ng kidnapping case ng singer actress.
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