wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko jubilata, miasto, rodzina

Nastêpczyni tronu odnaleziona !!!
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Aggata Talar ksiê¿niczka z rodu Talal ukryta w Polsce prawowit¹ nastêpczyni¹ Al-Kaszeel.
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Sensacyjne doniesienia œwiatowych mediów. Niepotwierdzone jeszcze informacje podaj¹, ¿e
uda³o siê odnaleŸæ prawowit¹ nastêpczyniê tronu maleñkiego królestwa Al-Kaszeel po³o¿onego
na Pó³wyspie Arabskim.
Al-Kaszeel jest oficjalnie monarchi¹ konstytucyjn¹. Obowi¹zuje tam konstytucja z 23 maja
1985 roku. Obecnie g³ow¹ pañstwa jest brytyjski monarcha (królowa El¿bieta II) reprezentowany
przez gubernatora generalnego. Zanim jednak królestwo Al-Kaszeel sta³o siê zale¿ne od
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej by³o samodzielnym ksiêstwem.
Panowa³a tam dynastia Talal. Drugiego marca 1995 roku narodzi³ siê potomek króla Aladeena
Abdula Talala. Jednak zaraz po porodzie, w niewyjaœnionych okolicznoœciach, nowo narodzony
nastêpca tronu znikn¹³. Monarcha zrzek³ siê w³adzy i wraz z ¿on¹ uda³ siê w œwiat, by odnaleŸæ
utracone dziecko i s³uch po nich zagin¹³.
Zaskakuj¹ce informacje zosta³y przekazane mediom przez osobê z najbli¿szego otoczenia
króla w przeddzieñ osi¹gniêcia przez nastêpcê tronu pe³noletnioœci. Jak siê okazuje pierworodne
dziecko w³adcy Aladeena jest p³ci ¿eñskiej. Dziedziczka nazywa siê Aggata. Nasz informator
potwierdza, ¿e ksiê¿niczka jest niezwykle urodziwa, inteligentna, zawsze uœmiechniêta oraz
tryskaj¹ca dobr¹ energi¹. Jest osob¹ ciep³¹, sympatyczn¹ i bezkonfliktow¹. Jak zgodnie twierdz¹
jej znajomi zawsze mo¿na na ni¹ liczyæ i chêtnie s³u¿y pomoc¹. A do tego ma w oczach to coœ, co
sprawia, ¿e nie sposób jej nie lubiæ. Oprócz tronu Aggata odziedziczy³a 4 pa³ace w ró¿nych
krajach, kopalniê diamentów i szyby ropy naftowej, lampê wujka Aladyna, 3 skrzynki wódki oraz
kozê o imieniu Amalteja. O rêkê Angeliki bêdê siê staraæ najwiêksi mo¿ni i celebryci œwiata.
Prawowita nastêpczyni tronu zosta³a ukryta w Œrodkowej Europie, dok³adnie w Polsce. Jak
uda³o siê ustaliæ naszemu redakcyjnemu koledze ksiê¿niczka mieszka w maleñkiej, otoczonej
lasami i malowniczej miejscowoœci Zofin, znajduj¹cej siê w centralnej Polsce. Mieszka tam z
rodzicami oraz rodzeñstwem i dziadkiem. Schronienie w tamtejszej rodzinie znalaz³a jej
opiekunka, która uchroni³a nastêpczyniê przed niechybn¹ œmierci¹. Jako "zwyk³a" nastolatka
Aggata swoje 18. urodziny postanowi³a uczciæ wyj¹tkow¹ domówk¹. I tak jak na domówkê
przysta³o bêd¹ siê na niej bawiæ najbli¿sza rodzina oraz przyjaciele ksiê¿niczki.
Gratuluj¹c tak niezwyk³ego prezentu, sk³adamy jubilatce nasze najlepsze ¿yczenia.

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

