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BARTEROVÃ• BAZAR - KDO CHCE?
ÃšterÃ½, 07 listopad 2017

Mám tu zas po pár letech nabídku v&scaron;eho moÅ¾ného, tentokrát ale ponÄ›kud znovycírovanou: nabízím barterový
obchod - konkrétnÄ›: já tobÄ› nÄ›co, ty mnÄ› nÄ›co... Ale nebojte, myslím to formou cca - já ti novou ko&scaron;ili, ty mnÄ›
pytlík jablek, já ti nové botky, ty mnÄ› neomlsanou Ä•okoládu...

Tak a teÄ• uÅ¾ konkrétnÄ›: mám plno nových, nebo skoro nových kouskÅ¯ (v tomhle pÅ™ípadÄ› bych mÄ›la Å™íct spí&
kusÅ¯) nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ího obleÄ•ení, ve velikost XL a XXL. Pár kouskÅ¯ se najde i vÄ›t&scaron;ích, pár i podstatnÄ›
men&scaron;ích... NapÅ™íklad tu mám dva pÅ™ekrásné svetry, úplnÄ› nové, které by mi mohly být tak pÅ™ed dvaceti lety...
Asi tak "L".
Jsou to v&scaron;echno vÄ›ci víceménÄ› univerzální - tedy jak na nÄ›ho, tak na ni. PÅ™eci jen doba pokroÄ•ila
volánkÅ¯ a sukének rozmarných je uÅ¾ za mnou, tak poÄ•ítejte spí&scaron; s vÄ›cmi rázu sportovního. No, a tímpádem jsou v
podstatÄ› takové genderovÄ› vyváÅ¾ené, Å™ekli by nyní ti nechutní úÅ™edníci. Na nÄ›j i na ni, pÅ™ípadnÄ› i na toho, kdo si n
sám sebou :-)))
Napi&scaron;te mi, co byste tÅ™ebas potÅ™ebovali a v jaké asi velikosti - mám tu haldu kalhot dÅ¾ínový
bundy v&scaron;eho druhu i tvarÅ¯ i materiálÅ¯, pár svetrÅ¯ navíc, nÄ›jaké ty ko&scaron;ile - myslím ty sportovní,
silnÄ›j&scaron;í, neumÄ›lohmotné, s mnoha kapsiÄ•kami i kapsami, taky plno rukavic i Ä•epic (dostávala jsem prÅ¯bÄ›Å¾nÄ› ke
v&scaron;em mým podzimním narozeninám, ale v podstatÄ› nikdy nenosila). PÅ™emý&scaron;lím, co je&scaron;tÄ› - ale týká s
to nejspí&scaron; jen obleÄ•ení, protoÅ¾e pÅ™i té mé nedávné pÅ™estavbÄ› jsem neskuteÄ•ný krabice a krabice a krabice
vÄ›novala... :-)). HraÄ•ky, nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í serepetiÄ•ky, nádobí...
StaÄ•í se tedy jen zeptat, je dost moÅ¾né, Å¾e
byste si teÄ• zrovna chtÄ›li koupit, je tu nÄ›kde zaloÅ¾ené... Podívám se a moc ráda vÄ›nuju, budu-li to mít. RadÄ›ji aÅ¥ to je k
nÄ›Ä•emu nÄ›komu, neÅ¾ aby to tady jen "odpoÄ•ívalo v pokoji ve skÅ™íni" :-)))

UFFF - tak kdo má zájem, napi&scaron;te mi na adresu daniela zavináÄ• kudlanka.cz po&scaron;lu vám telefon,
pÅ™ípadnÄ› nafotím vÄ›ci

http://www.kudlanka.cz
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