wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiona i nazwiska m³odych oraz data œlubu
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Œmietanka œwiatowej arystokracji na polskim œlubie. Bigos i go³¹bki dla królów.
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Joanna i Œ³awomir zaczynaj¹ wspólne ¿ycie
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Jak udaùo siê nieoficjalnie dowiedzieã naszemu reporterowi dziú odbyù siê najbardziej
oczekiwany úlub ostatniej dekady. 20 lipca 2014 roku, na œlubnym kobiercu stanêli Joanna
Krêpska i S³awomir Nadolski. Úlub odbyù siæ w úciúle chronionej rezydencji królowej Danii,
ksiê¿nej Ma³gorzaty. Tam wùaúnie straciliúmy jednego reportera, który uparcie chciaù zrobiæ
zdjæcie, za co zosta³ aresztowany. Zresztà redakcja i tak za nim nie przepadaùa, a domaga³ sie
coraz wy¿szych stawek za zdjêcia. Suknie Pani Mùodej uszyã chcieli miædzy innymi Krystian
Diorowicz czy teý Karol Lagerfeldowski, a garnitur Pana Mùodego Marek Jakobski.
Na úlub zjechali siæ goúcie z caùego úwiata, wschodu, zachodu, ciepùych i zimnych krain.
królowie, ksi¹¿êta, prezydenci. Para mùoda zaýyczyùa sobie zamiast kwiatów i wieñców
poýegnalnych, wino. Goúcie posùusznie przybyli z butelczynami. Ci bardziej chojni nieúli teý
koperty, z którymi o dziwo byùo siæ ciæýej rozstaã niý z butelkami. Pod rezydencj¹ sùychaã byùo
szlochanie mùodych dam, które zorientowaùy siæ, ýe sà juý na straconej pozycji. Mæskie gùosy:
Dlaczego? Why? Por que? Warum? jeszcze teraz odbijajà sie echem. Apelujemy do Was, nie
macie juý szans!
Przyjæcie weselne odbywa siæ na dworze albo w Dworze...eee co to za róýnica prawda?
Goœcie bawili siê znakomicie do bia³ego rana. Dziêki roztargnieniu jednego z goœci a konkretnie
ksiêcia Harego (nie myliæ z Harym Portierem) œwiat obieg³y zdjêcia rozmowy Panny m³odej z
królowa brytyjsk¹. Zdjêcia te zamiast na serwery Scot Land Yardu zosta³y wys³ane na profil
Facebooka.
Goœciem specjalnym by³ prezydent Stanów Zjednoczonych Barak Obama w towarzystwie
¿ony i córek, który juz na samym wejœciu wykona³ sweet fociê z panem m³odym. Jak siê
nieoficjalnie dowiedzieliœmy starsza córka prezydenta Obamy by³a mocno zainteresowana
bratem Pana m³odego, który tez nie ukrywa³ zainteresowania. Chyba Air Force On bêdzie teraz
czêœciej l¹dowa³ w naszym kraju.
M³odej parze ¿yczymy szczêœcia i powodzenia na nowej drodze ¿ycia.

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

