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Jedna z naszych klientek pobiła męża i kochankę, których przyłapaliśmy na zdradzie w lesie.
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Kosztowało nas wiele sił, aby ją odciągnąć  opowiada Krzysztof M., detektyw śledzący
zdradzających małżonków. Każdy detektyw z dużym doświadczeniem zna wiele podobnych
historii. Ich praca nie pozostawia złudzeń  prawie wszystkie podejrzenia o zdradę potwierdzają
się.   biur detektywistycznych płaca tysiące złotych, żeby zobaczyć film ze zdradą
partnera i pokazać go przed sądem. 

 Tak naprawdę, obiekt nigdy nie wie, kiedy jego wyczyny są rejestrowane. Może nagrywać go kamera
ukryta w domu, może być fotografowany z dużej odległości przez niezasłonięte okno albo na spacerze,
ale równie dobrze film można nagrać ze stolika obok w restauracji. Posługujemy się mikrokamerami,
które w zasadzie są nie do wychwycenia, a nagrywają w znakomitej jakości  wyjaśnia Bartłomiej
Plombon, prywatny detektyw pracujący w Szczecinie. Zwykle zajmuje się sprawami gospodarczymi, ale
przyjmuje również zlecenia na śledzenie zdradzających małżonków. 

Zazdrośni mężowie i żony płacą
specjalistom od obserwacji
tysiące złotych po to, żeby
zobaczyć dowody zdrady
swojego partnera. Motywacje są
różne, zwykle zdjęcia, filmy i
nagrania dźwiękowe mają posłużyć za dowody w sprawie rozwodowej. Często ważniejsze są motywy
emocjonalne oraz chęć wskazania winnego przed rodziną.  Niektórzy chcą rzucić zdjęciami mężowi
lub teściom w twarz i pokazać, kto w związku był zły  mówi Monika Matyszczak, właścicielka biura
detektywistycznego z Warszawy. Jej firma przyjmuje w ciągu roku 150 spraw. To tylko niewielka część
rynku, w całym kraju podobne zlecenia liczy się w tysiącach. 

R E K L A M A Czytaj dalej

Detektyw
Katowice

Profesjonalizm i dyskrecja.
Znajdziemy to czego szukasz!

Chłopcy z miasta 

Jeszcze kilka lat temu klientami biur detektywistycznych były głównie kobiety. Detektywi z którymi
rozmawiamy zgodnie przyznają, że obecnie proporcje się wyrównują. Nadal nieznacznie częściej
zlecenia śledzenia partnera składają kobiety.  Dla mężczyzn zdrada małżonki to powód do wstydu, a
muszę podkreślić, że obecnie kobiety także zdradzają bardzo często  wyjaśnia Krzysztof M., detektyw
z Warszawy. Jest w branży od 2006 roku, wcześniej pracował w Komendzie Głównej Policji. Prosi, aby
zachować jego nazwisko do wiadomości redakcji. 

Równe proporcje kobiet i
mężczyzn są wśród klientów
Agencji Testerów Wierności
Facegoogle.pl z Poznania,
zajmującej się, jak wskazuje
nazwa, sprawdzaniem
wierności.   podsyła testera lub testerkę, uzbrojoną w niebagatelne walory estetyczne oraz
pokaźną wiedzę o figurancie (tak, na wzór służb specjalnych, testerzy nazywają sprawdzane osoby).
Tester ma za zadanie sprowokowanie figuranta do flirtu i sprawdzenie, czy zaproponuje, aby rozwinąć
znajomość w bardziej erotycznym kierunku.  Początkowo sprawdzane osoby miały od 28 do 40 lat.
Później grupa wiekowa rozszerzyła się. Mieliśmy dziewczynę w wieku 21 lat, a także osobę 54letnią 
informuje Jakub Kołowiecki z firmy Facegoogle.pl. 

Zarówno testerzy, jak i prywatni detektywi odrzucają część zleceń.  Zdarza się, że zgłasza się do nas
klientka, która chce abyśmy sprawdzili tylko, gdzie mieszka kochanka męża, a ona naśle na nią
"chłopaków z miasta". W takich przypadkach oczywiście rezygnujemy. Podobnie, gdy klient nie chce
podać swoich danych, czego wymaga od nas ustawa. Wielokrotnie odmawiamy też działań w

więcej wiadomości

Zdarza się, że zgłasza się do nas klientka, która chce abyśmy
sprawdzili tylko, gdzie mieszka kochanka męża, a ona naśle na
nią "chłopaków z miasta". W takich przypadkach oczywiście
rezygnujemy

Krzysztof M.

Wiele kobiet do ostatniej chwili wierzy, że to jednak nie
prawda. Niestety po otrzymaniu od nas zdjęć nie mają już
złudzeń

Monika Matyszczak
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przypadku, gdy klient żąda, aby pomóc mu w "przejęciu" jego dzieci. W takie rozgrywki nie wchodzimy
 od tego jest sąd rodzinny i policja  wyjaśnia Krzysztof M. 

Na zdradzie w lesie 

Klienci biur detektywistycznych na wstępie opowiadają, co wzbudza ich podejrzenia. Doświadczeni
detektywi słyszeli podobne historie setki razy. Zleceniodawcy wyznają im, że partner zmienił nagle
swoje zachowanie  często wyjeżdża z domu pod różnymi pretekstami lub późno wraca z pracy, nie
rozstaje się z telefonem, zaczyna znacznie bardziej dbać o wygląd i jednocześnie traci
zainteresowanie współmałżonkiem. 

Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji, detektyw przystępuje do akcji. Każdy ma nieco
odmienne metody obserwacji.  Nie stosujemy, jak wiele biur, systemu śledzenia od rana do wieczora
przez dwa lub trzy dni, ponieważ jest to nieefektywne, w szczególności jeśli mąż klientki pomiędzy 8 a
17 jest w pracy  zauważa detektyw Krzysztof M. Podobnego zdania jest Bartłomiej Plombon.  To
zleceniodawca tak naprawdę wie, kiedy potrzebuje wsparcia detektywa. Wyczuwa, kiedy może dziać
się coś złego, a wtedy my zaczynamy działać. Nie mamy sztampowego procesu działania, zawsze na
pierwszym miejscu są spryt i kreatywność  wyjaśnia. 

Zamiast ciągłej obserwacji, detektywi typują czas i miejsce, w których najprawdopodobniej dochodzi do
zdrady. Często za "obiektem" podąża kilka osób, w różnych  . W hotelach i
restauracjach udają zainteresowane wyłącznie sobą pary. W odpowiednim momencie robią zdjęcia,
nagrywają film. Zdarza się, że odpowiedni materiał udaje się zebrać po dwóch dniach. Jeśli niewierny
małżonek jest szczególnie ostrożny, praca detektywów wydłuża się do jednego lub kilku miesięcy  tym
samym rośnie jej koszt. 

Prawo zabrania detektywom instalowania podsłuchów i kamer w prywatnych mieszkaniach lub
wykorzystywania programów szpiegujących telefony i komputery. Mogą jednak sprzedać lub
wypożyczyć odpowiednie urządzenia i poinstruować klienta, jak je zainstalować i jak ich używać. Dzięki
temu podejrzliwi małżonkowie mogą śledzić samochody, korzystając z urządzeń GPS, sprawdzać treść
SMSów wysyłanych przez partnera i obejrzeć, co robi na portalach społecznościowych, gdy nikt nie
patrzy. 

Efekt obserwacji to zdjęcia, filmy i nagrania dźwiękowe, które można wykorzystać później w procesie
rozwodowym.  Moja praca kończy się, gdy ta druga strona uznaje, że dowody przeciw niej są za
mocne i nie ma co pchać się w dodatkowe koszty. Inaczej jest, gdy podejmuje walkę, wtedy trzeba
zeznawać jako świadek w procesie cywilnym  wyjaśnia Bartłomiej Plombon. 

Detektywi są zgodni  prawie
zawsze podejrzenia o zdradzie
potwierdzają się. Konsekwencją
ujawnienia zdrady zwykle jest
rozstanie, a w przypadku
małżeństw rozwód. Finał
niektórych spraw jest
dramatyczny.  Jedna z naszych klientek pobiła męża i kochankę, których przyłapaliśmy na zdradzie w
lesie. Kosztowało nas wiele sił, aby ją odciągnąć  wspomina detektyw Krzysztof M. Niekiedy zdradzani
nie chcą uwierzyć, że ich podejrzenia okazały się prawdziwe.  Wiele kobiet do ostatniej chwili wierzy,
że to jednak nie prawda. Niestety po otrzymaniu od nas zdjęć nie mają już złudzeń. Nie zapomnę pani,
która do końca była przekonana, że jej mąż przechodzi trudny okres w życiu i że nie ma kochanki. To
był pierwszy raz w mojej działalności, gdy zleceniodawczyni otrzymała raport  niestety, z twardymi
dowodami  i nie spojrzała na niego. Powiedziała mi, że przyjdzie na to czas, aby kiedyś zobaczyć te
zdjęcia, a teraz nie jest na to gotowa  opowiada Monika Matyszczak. 

Testerzy niewiernych 

Inną ofertę dla podejrzliwych i zazdrosnych mają agencje zajmujące się testowaniem wierności. Nie
śledzą rzeczywistej zdrady, ale sprawdzają, czy partner zleceniodawcy jest na nią podatny. Metodą ich
pracy jest prowokacja. Podobnie jak w przypadku detektywów, realizacja zadania rozpoczyna się od
rozpoznania.  Zaczynamy od małego rekonesansu już w rozmowie z klientem. Musimy wiedzieć o tej
osobie wszystko, co może przydać się w czasie akcji  jakim autem jeździ, gdzie je posiłki, co robi o
danej godzinie, jak spędza wolny czas. Nie możemy popełnić żadnego błędu. Akcja tego nie wybacza,
bo wtedy jest się skazanym na niepowodzenie  twierdzi Jakub Kołowiecki. 

Tester lub testerka są podstawiani w odpowiednio zaaranżowanej sytuacji  w ulubionym pubie, na
siłowni, w miejscu pracy lub w internecie.  Robimy tzw. podgrywki  mówi Kołowiecki. Opowiada o
jednej z akcji, która rozegrała się w sieci.  Pan, który notorycznie zdradzał swoją partnerkę, bardzo
często poznawał kobiety na portalach internetowych. Kontakt z nim można było łatwo nawiązać przez
internet. Wymienialiśmy z nim wiadomości  pisała je, albo nasza testerka, albo osoba z jego rodziny,
która chciała nam pomóc. Właśnie ta pani napisała mu, że nie może się spotkać, bo wyjeżdża, ale ma
koleżankę, która jest sama i się nudzi. Podstawiliśmy testerkę i mieliśmy podwaliny, żeby działać.
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Bądź na bieżąco z wiadomości.wp.pl

Później wszystko poszło z górki  opowiada Jakub Kołowiecki. 

Na stronie internetowej agencji testerów można znaleźć odważne zdjęcia pięknych kobiet, które
zajmują się sprawdzaniem wierności. Klientka może wybrać sobie taką, która pasuje do preferencji
partnera. Atrakcyjne dziewczyny mają prowokować, doskonale wiedzą, co powiedzieć podrywanemu
mężczyźnie, ponieważ wcześniej dostały odpowiednie instrukcje od jego partnerki. W takiej sytuacji,
wykazanie braku zainteresowania jest dla mężczyzny naprawdę trudne, dlatego testerzy deklarują, że
ograniczają się do stosunkowo łagodnych metod, aby nie nadwyrężać wyrozumiałości klientów. 

Kołowiecki zaznacza, że nie przyjmuje zleceń, które wpłynęłyby negatywnie na wizerunek firmy. 
Tester nie będzie na siłę prowokował, żeby figurant zdradził, bądź żeby poszedł na kawę. My
sprawdzamy wierność, delikatnie prowokujemy, ale nie robimy nic nieetycznego, chamskiego, nie
dopuszczamy do sytuacji intymnych, jak pocałunki, seks itp.  wyjaśnia 

Podobnie jak w przypadku detektywów, również testerzy wyciągają pesymistyczne wnioski odnośnie
wierności.  Każda z akcji kończyła się sukcesem, albo inaczej  zadowoleniem ze strony klienta, który
dostał to, czego chciał  mówi Kołowiecki. Definicja zdrady stosowana przez testerów jest jednak dość
szeroka.  Oczywiście flirtowanie przez SMSy, bądź na portalach internetowych uważamy, podobnie
jak nasi testerzy i klienci, za zdradę  mówi Jakub Kołowiecki. Zleceniodawcy mogą sami zdecydować,
czy doszło do zdrady, oceniając efekty pracy testerów  dostają filmy, zdjęcia, nagrania, wiadomości
tekstowe. 

Jak twierdzą testerzy, najłatwiejszym celem są dla nich obcokrajowcy, którzy stanowią sporą grupę
sprawdzanych. Zdradzają zawsze i bardzo szybko.  Zza granicy przyjeżdża piękny Latynos i dalej
mamy znany temat. Polki często zakochują się, są zauroczone. Prosty wniosek jest taki, że te osoby są
bardzo podatne na wdzięki kobiet i moim zdaniem nie są warci zaufania. To ludzie, którzy nie
przykładają dużej wagi do szacunku dla drugiego człowieka i do zaufania. Takich osób mieliśmy sporo,
akcje z nimi trwają najkrócej  opowiada Kołowiecki. 

10 tys. zł za zdjęcia kochanki 

 zatrudnienia testera i detektywa jest podobny. W obu przypadkach zależy od czasu i miejsca
pracy. Krótka akcja detektywa może zamknąć się w tysiącu złotych, zwykle to jednak 34 tys. zł, a przy
trudniejszych akcjach, nawet 10 tys. zł. Wszystko zależy od dodatkowych kosztów. Jeśli obserwacja
ma miejsce w odległym, drogim hotelu, koszt szybko rośnie, podobnie jeśli do obserwacji trzeba na
długo zaangażować wiele osób. W przypadku testerów, opłata zaczyna się od 3 tys. zł  dla klientów z
Poznania, gdzie znajduje się agencja. Im dalej, tym więcej trzeba zapłacić za akcję. 

Wyłożenie kilku tysięcy złotych nie gwarantuje, że klient dostanie to, czego chciał. W branży działa
wielu nierzetelnych detektywów  widać to m.in. w opiniach o ich pracy krążących w internecie. 
Koleżanka chciała wyśledzić męża, który wyprowadził się do kochanki. Pan z biura przez trzy albo
cztery dni tak go "śledził", że nawet nie potrafił podać prawidłowego numeru mieszkania. Sama
namierzyłam to mieszkanie, ustaliłam, że nikt nie obserwował jej męża w nocy, mimo to pan wziął
pieniądze od koleżanki. Ona jako ofiara agresora bała się, że teraz ten pseudo detektyw będzie ją
prześladował. Za kilka tysięcy zotychł koleżanka dostała w zamian zdjęcie samochodu męża.
Oczywiście pan miał wszystkie stosowne dyplomy i licencje  czytamy w jednym z komentarzy. 

Jak znaleźć dobrego detektywa? Najlepiej zatrudnić sprawdzoną osobę, najlepiej jeśli jego usługi
"przetestował" już ktoś ze znajomych. Przed złożeniem zlecenia należy sprawdzić, czy detektyw ma
licencję i potwierdzenie wpisu do rejestru prowadzonego przez MSW. Trzeba też pamiętać o
podpisaniu umowy, w której precyzyjnie określa się m.in. maksymalny budżet, a także, jakie materiały
otrzymamy po zrealizowaniu zlecenia. Warto również sprawdzić opinie ludzi pracujących w branży.
Najwięcej wrogów w środowisku ma Krzysztof Rutkowski, detektywi wymieniają również inne nazwiska.
 Z tą osobą proszę nie rozmawiać, czasami pojawia się w mediach, ale to człowiek bez licencji  mówi
jeden z rozmówców. 

Szczególnie ostrożnie należy podchodzić do ofert z cenami wyraźnie niższymi niż rynkowe. Koszt
pracy detektywa jest wysoki m.in. przez wykorzystywanie w czasie akcji drogiego sprzętu, np.
aparatów fotograficznych z dobrymi obiektywami. Cenę podwyższa też fakt, że dobry detektyw
powinien mieć wysokie kwalifikacje w różnych dziedzinach oraz wszechstronne wykształcenie. U
Krzysztofa M. to prawo, zarządzanie i informatyka.  Detektyw to nie tylko facet z aparatem, ale także
psycholog, prawnik i ekonomista. Do tego trzeba się znać na prowadzeniu biznesu  wyjaśnia
Krzysztof. Aby uzyskać licencję, trzeba zdać trudny egzamin, który oblewa większość chętnych, w tym
wielu policjantów z długoletnim doświadczeniem. Dlatego do branży trudno dostać się nowym ludziom,
szczególnie jeśli nie mają doświadczenia. Stąd stosunkowo wysokie ceny usług. 

Marcin Bartnicki, Wirtualna Polska 
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pokaż 6 ukrytych odpowiedzi

100   9

pokaż 12 ukrytych odpowiedzi

139   48

pokaż 12 ukrytych odpowiedzi

101   12

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

112   28

pokaż 8 ukrytych odpowiedzi

90   7

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

104   23

pokaż 13 ukrytych odpowiedzi

82   6

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

89   23

pokaż 6 ukrytych odpowiedzi

69   5

~SAMS 2013‐02‐08 (22:22)

Babie TYLKO POKAZ PIENIĄDZE A SŁOWO MIŁOŚĆ WIERNOŚĆ TO NIE WIE CO TO ZNACZY...

odpowiedz

~misio 2013‐02‐10 (18:22)

A MOJĄ ŻONKĘ WIECZNIE BOLI GŁOWA ALBO COŚ INNEGO  WSZYTKO ABY UNIKNĄĆ SEKSU. A MNIE CIĄGLE SIĘ
CHCE.

odpowiedz

~Witold 2013‐02‐08 (22:58)

A ja swojej pani na głupawe insynuacje o jakiś enigmatycznych kochankach zdradach itp zadałem jedno pytanko.
Chcesz rozwodu? Proszę bardzo. Następnego dnia byłem już u pani mecenas. Za pięć miesięcy pani dostała pozew
rozwodowy i zwątpiła w sens swego życia. Powiedziałaś kochanie A to teraz dokończ resztę. Był ryk , płacz . łzy
błagania. Nic z tego. Jakżeż głupi tłumok to kara musi być. A to wszystko jak się potem na sprawie okazało za
namową wspaniałych koleżanek z pracy. 3/4 z nich to zidiociałe stare panny i rozwódki. Żadna na sprawę przyjść
nie chciała. Życie uczy pokory i trzymania mordy na kłódkę.

odpowiedz

~( 2013‐02‐08 (17:20)

Agent Tomek też był testerem, a Sawicka zdradziła wyborców, ale jak trochę POpłakała, to z Niej zrobili ofiarę
niecnych POczynań ???? Hmmmmm ..... nie rozumiem ;)

odpowiedz

~nn 2013‐02‐09 (16:55)

Dlaczego zdrady istnieją? Bo po prostu dziewczyny są co raz to łatwiejsze. Niestety prawie każda zhańbiona jest.

odpowiedz

~Tulipan 2013‐02‐09 (16:58)

Okazji jest wiele. Każdy miał na pewno w swoim życiu okazję i ochotę... najważniejsze jednak jest przed skokiem w
bok pomyśleć,czy naprawdę warto???? Czy na pewno dla zaspokojenia żądzy warto patrzeć w oczy osoby której
mówiło się ,że się ją kocha z wyrzutem ,bo być wiernym , to za dużo?! Dla samego seksu??? To naprawdę nie
można zadbać w swoim związku o udany sex... tak ,aby był taki jakiego pragniemy? Nie umiemy partnerowi
powiedzieć jak chcemy uprawiać sex , a z komuś innemu tak?! Żadna sztuka rozkochać w sobie kogoś innego,
sztuka kochać kogoś przez wiele lat , tak aby świat seksu był zawsze najlepszy  tylko z tą jedną jedyną osobą. Jest
to możliwe. Wiem o czym piszę;)

odpowiedz

~Dżentelmen 2013‐02‐10 (15:20)

Seks jest kretyństwem Dżentelmen bardzo niepoważnie i śmiesznie wygląda podczas stosunku seksualnego.
Wykonywanie tych idiotycznych ruchów nie przystoi dżentelmenowi. Poza tym jest to strata czasu, energii i
urąganie własnej inteligencji. To zajęcie dla prostactwa.

odpowiedz

~Bolo 2013‐02‐10 (11:09)

Dzisiaj dziewczynę, kobietę na seks łatwo znaleźć, ale wrażliwą, normalną, uczuciową, szczerą to ze świecą
szukać... Pełno jest dziewczyn ze zwichniętą psychiką i dużym przebiegiem, zatraconych jakichś...

odpowiedz

~Tolerancyjny 2013‐02‐10 (09:48)

Zazdrość,to głupota.Ja jestem tolerancyjny i jak moja żona ma ochotę się z kimś spotkać,to się spotyka. Nie śledzę
ją nie wnikam co robi. Jak nie będzie chciała ze mną być, to po prostu sobie pójdzie,a ja znajdę sobie inną. Więc
nie wiem w czym Wy ludzie macie problem.

odpowiedz

~Malgorzata 2013‐02‐11 (12:20)
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pokaż 2 ukryte odpowiedzi

66   2

pokaż 6 ukrytych odpowiedzi
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pokaż 23 ukryte odpowiedzi

64   14

pokaż 10 ukrytych odpowiedzi

54   6

pokaż 6 ukrytych odpowiedzi

52   7

pokaż 4 ukryte odpowiedzi

42   1

pokaż 4 ukryte odpowiedzi

43   3

pokaż 5 ukrytych odpowiedzi

JAK SIE KOGOS KOCHA TO SIE GO NIE ZDRADZA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

odpowiedz

~tratata 2013‐02‐08 (21:51)

A mówi się że kobiety nie lubią seksu i myślą tylko o "związku"....

odpowiedz

~ewa 2013‐02‐08 (21:51)

Nie będzie potrzeby oglądać zdrady partnera gdy nie będziemy go izolować!.Ja np.mam męża przy każdym
badaniu u ginekologa jest przy mnie był też przy porodach takie sytuacje łączą związek.Wiem że jest wiele
zacofanych które są tym zgorszone lecz potem nie mogą zrozumieć ze są zdradzane.Nie ma tematów tabu w
małżeństwie mąż może oglądać moja komórkę czy laptopa i odwrotnie.To samo dzieci były uświadamiane o seksie
wiadomo stosownie do wieku.Nie jak w niektórych rodzinach unika się tematu seksu potem się dewoty dziwią że
córka w ciąży zacofanie jest ogromne Polaków!!!

odpowiedz

~qś 2013‐02‐10 (15:04)

Zawsze bylem wierny. Jak pies. Warto?

odpowiedz

~barabara 2013‐02‐08 (22:08)

Mam 56 lat. Moja historia jest banalna. Pięć lat temu zakochałam się w żonatym facecie. Dla niego zostawiłam
męża. Rozwiodłam się. Kochanek wynajmuje dla mnie mieszkanie. Wpada do mnie 3 lub 4 razu w tygodniu, na
dwie â trzy godziny. Po tym czasie tak naprawdę jestem dla niego tylko kochanką â kobietą do seksu i tak się
czuję. Każdy wieczór zasypiam w zimnym łóżku, każdy weekend, każde święta on spedza z żona, takoa to dola
kochanki, I po co mi to było ?

odpowiedz

~lok 2013‐02‐08 (22:36)

Metody działania tych testerów to jakiś niesmaczny żart chyba. Jasne jest, że istnieją ludzie, którzy są towarzyscy,
lubią poznawać nowe osoby, korespondować z nimi itp. I nie ulega wątpliwości, że granice zdrady u tych osób są
ustalone w innym miejscu niż zazdrosnej żony, która nie toleruje obecności innej samicy w promieniu 100m. A jak
wiadomo ludzie nie zawsze zgrywają się w tych kwestiach i dobierają się w pary źle. Podstawmy teraz takiemu
panu blondyneczkę w holu hotelu, niech sobie pożartują, niech zupełnie niewinnie dotknie jej ramienia jak to
ludzie często robią śmiejąc się do rozpuku, nagrajmy to i podsuńmy choleryczce do oceny. Teręęęę. Sprawa
zakończona sukcesem i kilka tysiączków skasowane. Sorki ale powinniście iść wszyscy siedzieć za rozbijanie rodzin i
stosowanie niedozwolonych prowokacji. Już od dawna wiadomo, że okazja czyni złodzieja. Ciekaw jestem jeden z
drugim jacy bylibyście powściągliwi gdyby wam podstawić brunetkę na basenie. Żenada. Profesjonaliści? Jak dla
mnie naciągacze biednych choleryczek. Chociaż być może wielu facetów po takiej prowokacji odetchnęło z ulgą,
że w końcu trafił się pretekst do pozbycia się z domu chimery.

odpowiedz

~aaaaaa 2013‐02‐11 (10:56)

robiliście test na HIV??? pytam badawczo..

odpowiedz

~miska 2013‐02‐09 (18:45)

nie wiem dlaczego kobiety maja jakies hamulce w seksie przecież to najprzyjemniejsza rzecz jaka może nas spotkać
trafione pieszczenie i namiętny seks a jak wam coś nie pasuje u faceta to mówcie nauczcie go was kochać a nie
szukać doznan u innego duzy f...t to nie wszystko ważne jak go używa jeżeli kochacie partnera to nie poddawajcie
się . myslicie że za pierwszym razem byliscie zaje....te??????? codziennie czlowiek się uczy i odkrywa coś innego w
ciele kobiety i na odwrót nikt nie jest idealny wiec nie martwcie się że macie małe f...ty to nie jest ważne można
nadrobić to czyms całkiem innym są różnorode pieszczoty itd wiem coś o tym mój facet tez ma małego
pozdrawiam

odpowiedz
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