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LEGRACE NA PLACE - PRODÃ•M PANENSTVÃ•
StÅ™eda, 28 kvÄ›ten 2008

To se nám toho v poslední dobÄ› sebÄ›hlo... Prodávat se dá ledacos - v podstatÄ› v&scaron;echno, záleÅ¾í jen na
poptávce. NÄ›kdy je ov&scaron;em nabídka opravdu neobvyklá (alespoÅˆ v na&scaron;ich podmínkách). Není to totiÅ¾
dávno, co se objevily dva pomÄ›rnÄ› podobné inzeráty (i kdyÅ¾ kaÅ¾dý je odjinud). A oba se setkaly s velkou odezvou.
V&scaron;ak se podívejte:
Rubrika inzerce: SpoleÄ•nice a doprovody do spoleÄ•nosti
- &Scaron;tíhlá, hezká, milá dívka prodá své panenství. Nutí mÄ› k tomu nejen finance, ale hlavnÄ› touha poznat nové
vÄ›ci. PoÅ¾aduji diskrétnost, Ä•istotu. Na cenÄ› se domluvíme. Napi&scaron; na email, Nikola
- Prodám své panenství za nejvy&scaron;&scaron;í cenu!!! NabídnÄ›te... VÄ›k: 19, &Scaron;tír/Královehradecký kraj (mj.
díval jsem se po dal&scaron;ích inzerátech této rubriky: Oj, proÄ• nejsem dívka... za noc si "spoleÄ•nice" vydÄ›lá prý
minimálnÄ› 10 tisíc na ruku. No, na ruku..)
Redaktorovi, který s Nikolou natoÄ•il pro jednu tv rozhovor, pak Å™ekla, Å¾e si
pÅ™edstavuje za panenství nÄ›jakých 18 tisíc. &bdquo;&Scaron;lo by to?" ptala se. &bdquo;Mohla bych tak odpoledne a
naveÄ•er." A Å¾e prý chce do toho rychle pra&scaron;tit. &bdquo;Nutí mÄ› k tomu nejen finance, ale hlavnÄ› touha poznat nové
vÄ›ci. PoÅ¾aduji diskrétnost, Ä•istotu. Na cenÄ› se domluvíme," uvedla Nikola. Podle svých slov mÄ›la jiÅ¾ nÄ›kolik vztahÅ¯, o
panenství pÅ™i nich v&scaron;ak nepÅ™i&scaron;la. AspoÅˆ to tvrdila, podle lékaÅ™Å¯ je ale moÅ¾né pÅ™ípadné zájemce ob
Ve svÄ›tÄ› se podobných pÅ™ípadÅ¯ uÅ¾ odehrála celá Å™ada, v ÄŒesku to je zatím spí&scaron;e rarita. Prodej panenství pÅ
zahraniÄ•í patÅ™í spí&scaron; ke slab&scaron;ím odvarÅ¯m nabízeného artiklu. Vrcholem v&scaron;eho bude, aÅ¾ se v Ä•ervn
spustí netradiÄ•ní aukce na populárním serveru eBay.Tam totiÅ¾ Ä•tyÅ™iaÄ•tyÅ™icetiletý Australan Ian Usher nabídne celý svÅ
Prý ho má plné zuby a chce zaÄ•ít od nuly. V aukci bude k mání nejen jeho dÅ¯m, auto, motorku, vedle toho ale i pÅ™ístup
k jeho práci a v&scaron;em pÅ™átelÅ¯m a pÅ™ítelkyním. Vyvolávací cenu aukce, která zaÄ•ne 22. Ä•ervna a bude trvat týden,
posadil Usher hodnÄ› nízko, zaÄ•ne se na pouhém jednom australském dolaru...
Jo, je ten ná&scaron; svÄ›t pestrobarevný,
co? Flori@n
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