wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko jubilatki i kole¿anki
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Do czego s¹ sk³onni prawdziwi patrioci.
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Monika G. - przy³apana na handlu ¿ywym towarem
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W ostatnich dniach media informowa³y o szeroko zakrojonej akcji Centralnego Biura
Œledczego. Akcja ta wymierzona by³a w osoby, które proponuj¹ sprzeda¿ swoich narz¹dów.
Policjanci, na podstawie internetowych og³oszeñ namierzyli ponad 100 osób zdecydowanych na
ten desperacki krok.
Jedn¹ z osób, któr¹ znaleŸliœmy na najwiêkszym polskim portalu aukcyjnym, jest m³oda i
piêkna Polka – Monika Gliñska, która jak dowiedzia³a siê nasza gazeta, mieszka na codzieñ w
Anglii. Redakcja skontaktowa³a siê z rodzicami Pani Moniki – odmówili komentowania sprawy,
twierdz¹c, ¿e to idiotyzm. Nie mieliœmy problemu, by porozmawiaæ z kole¿ankami Pani Moniki i
zapytaæ z jakiego powodu chcia³a z³amaæ prawo – wszak Europejska Konwencja Praw Cz³owieka
zabrania handlu ¿ywym towarem.
Jedna z kole¿anek – Marta Zarêba – nie mog³a uwierzyæ, ¿e sprawa dotyczy jej bliskiej
kole¿anki. Po g³êbokim namyœle powiedzia³a nam, ¿e odk¹d pamiêta Monika boryka³a siê z
problemami finansowymi. Z tego miêdzy innymi powodu wyemigrowa³a do Anglii. Tam te¿ nie by³o
jej lekko. Dorabia³a przemytem ciuchów do Polski, a w drodze powrotnej przemyca³a do Anglii
polsk¹ ¿ywnoœæ.
Wiem te¿ – mówi Pani Marta – ¿e Monika przemyca³a do Francji ¿aby i œlimaki. Robi³a to na
tak¹ skalê, ¿e doprowadzi³a do zachwiania œwiatowego rynku ¿ywnoœci, w efekcie czego pañstwa
grupy G8 zwo³a³y nadzwyczajne posiedzenie w tej sprawie. No ale pewnie kokosów na tym nie
zarobi³a skoro zdecydowa³a siê na ten dramatyczny krok.
Hmm… zastanawia siê Pani El¿bieta – a mo¿e Monika chcia³a pomóc bud¿etowi pañstwa –
zawsze by³a silnie zwi¹zana z swoi krajem. Mo¿e chcia³a pomóc zlikwidowaæ dziurê bud¿etow¹.
Uwielbia pomagaæ innym. To pewnie z tego powodu ma ci¹g³e problemy finansowe – ale ¿eby
chcia³a sprzedaæ nerkê i szpik – to chyba ju¿ przesada.
Pani Monice ¿yczymy wszystkiego najlepszego, aby sie wszystkim tak dobrze powodzi³o, ¿e
nie bêdzie musia³a ju¿ handlowaæ swoimi organami.

Ca³y tekst, forma merytoryczna graficzna 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

