wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiona: jubilatki, rodziców, ch³opaka, data urodzin

Kobieta w ciele nastolatki.
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Czy Weronice pomaga pakt z diab³em?
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W dniu 15 stycznia 1979 roku przysz³a na œwiat pierwsza kobieta która siê nie
starzeje!!! Na imiê nadano jej Wera - Weronika.
Jej rodzicami s¹ Maria i Jan. Przysz³a na œwiat z wielkim p³aczem i niezadowoleniemi
ju¿ od pocz¹tku postanowi³a zemstê… Od samego pocz¹tku nie dawa³a o sobie
zapomnieæ swoim rodzicom.
Pierwszy raz swoje umiejêtnoœci z³oœnicy pokaza³a gdy spróbowa³a uciec z
³ó¿eczka do budy dla ich domowego psa Fafika. Na szczêœcie jej matka Maria biegn¹c
szybciej od rozwœcieczonego psa odzyskaæ dziecko. Od tamtej pory Wera stwierdzi³a
i¿ zniszczy jej ¿ycie.
Zaczynaj¹c od ci¹g³ych p³aczów, po walenie g³ow¹ w pod³ogê, dziecko nie dawa³o za
wygran¹. Tak mija³y lata z Weronik¹ - by³y bolesne jak mrozy na antarktydzie, pe³ne
rozczarowañ jak jazda maluchem, jednoczeœnie ci¹gle trzyma³a przy sobie wszystkich
jak¹œ magiczn¹ moc¹. I tak ma³a Weronika osi¹gnê³a 18 lat, pe³noletnoœæ … Niestety
nadzieje rodziców na wyprowadzenie córki, szybko siê rozwia³y. Okaza³o siê bowiem i¿
zawar³a ona pakt z diab³em. Wiemy tylko tyle, ¿e przesta³a siê starzeæ ale w zamian za
co? Na to pytanie niestety nie odnaleŸliœmy potwierdzonej odpowiedzi, chodz¹
pog³oski, i¿ jest ona winna wielu cierpieñ swojego narzeczonego Marka. Lecz dziêki
niemu ka¿dy inny facet mo¿e odsapn¹æ albowiem mo¿e ona zatruwaæ ¿ycie tylko
jednej osobie. Powracaj¹c do osoby Weroniki, jej skóra jest dalej delikatna jak na
reklamie kosmetyków, s³odka jak dziecko podczas snu, uœmiech bobasa, delikatnoœæ
pajêczyny, jurnoœæ nastolatki, przywi¹zanie do partnera jak bocian, mi³oœæ po grób to
tylko kilka przyk³adów jej cech. To ca³a Weronika. Dziœ 15 stycznia 2011 roku koñczy 32
lata, dalej bêd¹c t¹ sam¹ m³od¹, pe³n¹ energii i wytrzyma³oœci m³od¹ nastolatk¹.
Przez wiele lat szukaj¹c odpowiedzi na pytanie, dlaczego ona siê nie starzeje,
nieodnaleŸliœmy jednoznacznej odpowiedzi, na pewno wielu ludzi odda³o by ca³y swój
dobrobyt i maj¹tek by zatrzymaæ efekt starzenia siê.Do dziœ Weronika otrzymuje setki
propozycji z proœb¹ o ujawnienie jej tajemnicy.
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

