
Vi är många som jobbar åt samma 
håll i Umeå

• Media 
• Kommunen
• Socialtjänsten
• KAST
• Hotell
• Taxi



Bra samarbete från polisen ger 
intresserad och delaktig media 



Socialtjänsten



Hotell/Taxi



Inte mycket som stämde där. Var inte hon på bilderna. 
Flickan som öppnade var Emi. Sa att hon hoppade in 
för Natalia som egentligen var i Gävle. Jag vände i 
dörren och gick därifrån. Elände att dom inte kan vara 
ärliga. Dom tror att vi kan nli lurade hur mycket som 
helst. Taskigt mot Natalia kanske. Men hon ska inte ha 
sin annons som visar att hon är i Umeå. Eller så är det 
Emi som har flera olika alias.
Träffa denna skönhet ifrån Ukraina. Det är hon på bilderna, dock är de lite 
redigerade och väldigt piffade. Dock inte alls missnöjd med hennes verkliga 
utseende. Hon kysser oerhört intensivt och anstränger sig bra. Man fick vara 
rätt hårdhänt med henne vilket jag gilla. Klädde upp sig i en fin klänning, 
sexiga underkläder och stay ups. En kombo av gfe / pse, hon är bra dock lite 
för dyr.



Hon är tjej som absolut vet hur ska man nöja en 
man! man känner sig bekväm från första 
ögonkastet! Perfekt hygien och suger som fan! 
Jag älskade tiden med henne!❤❤

Besökte denna fantastiska tjej idag. Hon är inte bara 
vacker hennes service är outstanding. Har inte varit i 
närheten av att njuta så med en escort tidigare. Hon är 
dessutom lätt att prata med och hennes leende får 
vilken man som helst att smälta. Hade jag inte haft en 
helvete restskatt Hade jag stannat hela natten. En tjej 
man måste besöka. Obs Hon ser bättre ut i 
verkligheten än bilderna i annonsen.



She made me a very happy man tonight, stoft touch and body, nice breasts and tight 
vagina, wonderful mouth. Nice ass. Very welcoming and relaxed.
Highly recommended, everything flowed naturally and the sex was amazing. She is an 
experience I would not have liked to miss. I am a returning customer to this young 
beautiful lady.

Verkligen en jätte fin tjej. Hon är snygg som bara den 
och även enkel att prata med, den absolut bästa tjejen 
på denna sida jag har haft att göra med. En 5a i
utseende och en 5a i sängen!!!
Emma is the best and sweetest girl. Great role player and amazing blow jobs. Take 
good care of her 😍😍

Träffade denna sköna fina tjejen, hon var precis som på bild, vacker o vacker. Vi 
bestämde tid och outfit o sen var det bara att köra. Hon var en jätte skön tjej som 
gillade vara lite snuskigare än en vanlig eskort. Allt var skönt o hela hon var snygg. Om 
man ska hitta något negstivs så var det att hon var lite för stressig av sig, annars var 
allt jätte skönt. Hennes rumpa o ben var jätte snygga. Vi försökte få henne att squirta
men var lite svårt. Vi får försöka nästa gång :-)



Träffade denna sköna fina tjejen, hon var precis som på bild, 
vacker o vacker. Vi bestämde tid och outfit o sen var det bara att 
köra. Hon var en jätte skön tjej som gillade vara lite snuskigare än 
en vanlig eskort. Allt var skönt o hela hon var snygg. Om man ska 
hitta något negstivs så var det att hon var lite för stressig av sig, 
annars var allt jätte skönt. Hennes rumpa o ben var jätte snygga. 
Vi försökte få henne att squirta men var lite svårt. Vi får försöka
nästa gång :-)

Some photos are old and not updated. If you want a 
curvy lady she wont dissapoint you. Easy to talk to 
while taking break between sex. Lovely big natural tits 
to squeeze and suck on.
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