wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwa klubu

Niesamowity wieczór Anieli
Orgie i zabawa. Jeszcze nigdy coœ takiego nie mia³o miejsca w "Fontannie"
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Piêkne, sk¹po ubrane kobiety, soczyste owoce, wyleguj¹ce siê w wielkich, kryszta³owych
misach, czekoladowe fontanny i prezentuj¹ce siê nader estetycznie drinki z parasolkami… To
bynajmniej nie opis oferty reklamuj¹cej turystyczny wyjazd w egzotyczny zak¹tek œwiata z opcj¹
all inclusive, a króciutka (z powodów wiadomych tylko Redakcji), szemrana w dodatku relacja z
wieczoru panieñskiego Anieli Kowalskiej.
W sobotê, 21 kwietnia 2011 roku w klubie „Fontanna” mia³ miejsce wieczór panieñski przysz³ej
szczêœliwej (miejmy nadziejê) mê¿atki. Nasi reporterzy chcieli w etycznie w¹tpliwy sposób
znaleŸæ siê na panieñskiej imprezie i podzieliæ z Pañstwem, oczywiœcie w granicach
przyzwoitoœci, swoimi obserwacjami. Niestety wejœæ do œrodka siê im nie uda³o, ale od czego ma
siê dobry s³uch i wyobraŸniê.
Wieczorek panieñski to impreza bardzo podobna do wieczoru kawalerskiego, choæ mo¿e
jeszcze nie tak popularna. Panieñski wieczorek przys³uguje ka¿dej kobiecie, która w najbli¿szej
przysz³oœci zamierza wst¹piæ w zwi¹zek ma³¿eñski. Wieczorek ma u³atwiæ jej przejœcie na inny
poziom spo³eczny, wejœcie w now¹ rolê.
Przyjació³ki Anieli Kowalskiej (gdy¿ to zwykle przyjació³ki, jak mówi¹ niepisane zasady,
powinny zaj¹æ siê organizacj¹ imprezy), postanowi³y u³atwiæ jej zmianê statusu spo³ecznego. A
u³atwia³y to przysz³ej pannie m³odej na ró¿ne sposoby.
Czerwona sala (tak wywnioskowali nasi reporterzy), w której mia³a miejsce impreza,
przypomina³a raczej wnêtrze domu schadzek. Pikanterii dodawa³y œwiec¹ce na czerwono lampy z
olbrzymimi aba¿urami i wielkie wiklinowe kosze, pe³ne czekoladowych groszków. Burdelowy
wygl¹d wnêtrza bynajmniej nie przeszkadza³ uczestniczkom zabawy. Na tle czerwonych œcian
sk¹po ubrane przyjació³ki przysz³ej m³odej wygl¹da³y prawdopodobnie ponêtniej ni¿
w rzeczywistoœci.
Na panieñsk¹ imprezê zaproszeni byli jedynie goœcie p³ci piêknej (reporterzy wywnioskowali to
uwa¿nie ws³uchuj¹c siê w g³osy goœci). Alkohol, jakkolwiek banalnie to zabrzmi, la³ siê
strumieniami. Zaproszone kobiety i kobietki poch³ania³y olbrzymie iloœci czekolady, jakby zupe³nie
zapomnia³y o kaloriach i nieprzyjemnych konsekwencjach czekoladowej uczty. Mê¿atki,
szczêœliwe narzeczone i równie szczêœliwe singielki bawi³y siê w swoim, damskim, towarzystwie.
Przynajmniej do czasu.
Po pó³nocy na wieczorze panieñskim pojawili siê tancerze erotyczni. Czterech dorodnych,
wrêcz napakowanych mê¿czyzn, z b³yszcz¹c¹ skór¹, ubranych prawdopodobnie w mocno
wyciête stringi wywo³a³o piski radoœci wœród damskiego towarzystwa. Kobiety bez ¿alu porzuci³y
czekoladê, odstawi³y estetycznie wygl¹daj¹ce drinki z parasolkami i skupi³y siê wokó³ tañcz¹cych
samców. Ich taniec i to, co dzia³o siê po nim (a wnioskujemy to z dŸwiêków, jakie pos³yszeli nasi
reporterzy), z grzecznoœci przemilczymy, gdy¿ nie byliœmy zaproszeni na imprezê i byæ mo¿e
publiczne wypowiadanie siê na temat tego, co zobaczyliœmy, by³o by przysz³ej mê¿atce nie na
rêkê.
Panieñska impreza skoñczy³a siê nad ranem. Pod klubem „Fontanna” ustawi³ siê szereg
taksówek z zacieraj¹cymi z uciechy rêce taksówkarzami. Zarówno przysz³¹ pannê m³od¹, jak i jej
chwiej¹ce siê na nogach przyjació³ki kierowcy taksówek porozwozili do domu. Takiego utargu nie
mieli od dawna.
Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

