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 [InsaneMOB] Corno arranca o coração da ex e come frito na manteiga

Corno arranca o coração da ex e come frito na manteiga

Chifronésio fez o órgão de tira-gosto e ainda pediu uma cerveja
Não foi no óleo nem no azeite. Após assassinar a própria esposa, Patricia Vicente da Silva, o
desempregado José Jorge da Silva, retirou os órgãos do corpo da vítima e levou o coração até um bar,
onde pediu para o cozinheiro fritar na manteiga, e comeu acompanhado de uma cervejinha. O crime
bárbaro, que chocou a cidade de Arapiraca, em Alagoas, foi cometido no final de 2010, e teve desfecho
nesta semana, quando o assassino foi preso no município de Carmópolis, em Sergipe, e confessou
friamente, para a surpresa geral.

"Ele foi preso aqui após tentar roubar um taxista e, ao levantarmos a ficha, descobrimos que ele era
procurado em Arapiraca por esse crime. O que surpreendeu foi a calma com que ele confessou tudo, com
detalhes. Em nenhum momento ele demonstrou sinal de arrependimento", disse o delegado de Carmópolis,
Lênio Augusto.

E o arrependimento não faz mesmo parte do vocabulário do assassino, que planejou o crime ao suspeitar
de uma traição e o contou detalhadamente. "Foi só uma furada no estômago. Ela ficou se batendo um
minuto e morreu. Eu cortei ela até o umbigo, tirei os órgãos e só guardei o coração e levei comigo.
Depois, peguei uma van até Palmeira dos Índios e pedi para um cara de um bar fritar e comi como tira-
gosto com cerveja. Comi mesmo", disse ao jornal Cinform.

http://one.meiahora.com/noticias/cor...eiga_4101.html
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"Pros erros há perdão; Pros fracassos, chance, pros amores impossíveis, tempo....
Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo impeça de tentar.
Desconfie do destino e confie em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando,
vivendo que esperando, porque embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu."
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ahhhhhhhh se você seguisse o exemplo...
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aposto que ganhava mesada da vovó
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Coração partido, coração comido.
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Deviam arrancar o pau dele e fazer ele comer.
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817

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

DVSV.

29-09-2011 20:49

Convenhamos

Fritar na manteiga/margarina é muito mais saudável que fritar no óleo!
Só frito na margarina aqui!
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Baskiat e WLEMBI.
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esses cabras macho......
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"Quem acredita em psicocinese levante o meu braço"

[BOT-sem_nick] - Numero 0900 
BOT...Botequeiros da Hardmob
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Foi só uma pexerada no bucho pra matar a muié
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Fez uma roupa com a pele dela?! Não.
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Se banhou no sangue durante um ritual satânico?! Não.
Ofereceu os outros órgãos em oferenda ou pra terceiros comerem?! Não.

Não sei porque do espanto dele ter comigo o coração. Diria que foi um desperdício ter aproveitado só o
coração.

Mas n podemos negar que foi de uma poesia mortal.
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Bom roteiro pra filme, teve um certo requinte de crueldade e simbolismo.
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Agora essa vadia não trai mais ninguem. 

PS: aguardando o Truman
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Com umas batatas assadas e o temperinho certo devem ficar uma delicia mesmo.
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 Citando Botelho 

huauhauhahua lembrei do meu pai. 

ele deve ser viciado em sexo  toda hora quer comer minha mae  nao importa o lugar   e ela gosta
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um coraçãozinho de galinha num mata tb né pow!!!!
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WLEMBI, Bruno e kamisaki.
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Boa idéia...
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Lembrei disso..
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 Citando Felipão ='( 
Corno arranca o coração da ex e come frito na manteiga
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Chifronésio fez o órgão de tira-gosto e ainda pediu uma cerveja
Não foi no óleo nem no azeite. Após assassinar a própria esposa, Patricia Vicente da Silva, o
desempregado.

Eu vou comer teu coração na ponta da faca rapá... eu sou cruel... eu sou mau... eu sou VAGABUNDO
rapá!!!

I want my money back ! 
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http://multishow.globo.com/platb/roc...o-palco-mundo/

A Kesha também comeu um coração cru, ao vivo, no Rock in Rio e ninguém falou nada.

ahheuheuhe
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 2.8 - 2.2 T
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hauhauhau... comer o coração é foda...
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Galera, está rolando o concurso HardMOB de fotografia!  Votem em sua preferida de cada uma das 3 categorias!!! 
 Natureza - Urbanismo - Pessoas 
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veja bem, óleo de canola eh bem saudavel hein
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 Citando Iorek Byrnison 

Convenhamos

Fritar na manteiga/margarina é muito mais saudável que fritar no óleo!
Só frito na margarina aqui!

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld
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e desde quando mulher tem coração ?
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se ta de zuando ne mano
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ué e o cozinheiro?
o cara frita qualquer coisa?
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Ele disse q era coraçao de galinha.
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SEMANA ge.ek_girl na HM 
de 10/02/2011 à 18/02/2011

EU PARTICIPEI! 
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Só faltou a vodca.
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Negociei com : Umbro,DE-SP,NiltonBR,Honorato,marciocrosara,MarceloMM,sasqu at,Jarod,
Boto®,jtedaldi,Nforce2,titijr,Kkiller,matheus.pre, Leandro_preda,MatthauS, Wolfmancs,rodigos, Talocoze, ElMuyLoko,
Firemax
Referências: http://www.hardmob.com.br/referencias-vendas-usados/357987-manisnk-referencias.html

B ilh  it   f ê i !
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Puts, moh Lecter esse cara......... mto estranhãm
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Na frase "João vende alcool e gasolina", João é um sujeito com posto.
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Legal e no fim da noticia ...54 pessoas curtiram isso, 54 e subindo 
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Nego tem muita frescurinha aqui, falando de constituição ? Pelo amor estamos no Brasil, como já disse em

http://www.hardmob.com.br/members/manisnk.html
http://www.hardmob.com.br/members/manisnk.html
http://www.hardmob.com.br/members/manisnk.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/manisnk.html
http://www.hardmob.com.br/referencias-vendas-usados/357987-manisnk-referencias.html
http://www.hardmob.com.br/members/mouah.html
http://www.hardmob.com.br/members/m4ndrake.html
http://www.hardmob.com.br/members/m4ndrake.html
http://www.hardmob.com.br/members/m4ndrake.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/m4ndrake.html
http://www.hardmob.com.br/members/toledo.html
http://www.hardmob.com.br/members/toledo.html
http://www.hardmob.com.br/members/toledo.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/toledo.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/463394-restaurante-expulsa-menino-negro-adotado-de-estabelecimento-engano-post8975124.html#post8975124
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/463394-restaurante-expulsa-menino-negro-adotado-de-estabelecimento-engano-post8975124.html#post8975124

	www.hardmob.com.br
	[InsaneMOB] Corno arranca o coração da ex e come frito na manteiga


	ZyaXRvLW5hLW1hbnRlaWdhLmh0bWwA: 
	form3: 
	vb_login_username: Usuário
	vb_login_password_hint: Senha
	input9: 
	cookieuser: 1


	ZyaXRvLW5hLW1hbnRlaWdhLmh0bWwA: 
	form1: 
	q: 
	sa: 




