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 Fundadores do Pirate Bay são condenados à prisão na Suécia

Putz,agora o Pirate Bay também está entrando na roda...o governo sueco baixou as calças para os EUA,só
que os caras não percebem que estão combatendo a tecnologia.

http://g1.globo.com/tecnologia/notic...na-suecia.html

#1

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Metal !!!!!
Oct 2011
262
23

   

Antiposer 

Membro

01-02-2012 18:11 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

01-02-2012 18:14

“Nossos três amigos e irmãos de sangue foram sentenciados à prisão, mas isso soa pior do que realmente
é. Nenhum deles mora mais na Suécia, então eles não irão à prisão. Eles são tão livres hoje quanto eram
ontem”, informou um post publicado no blog do Pirate Bay.

#2

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.477
814

   

Todeswunsch 

Membro

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. 
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01-02-2012 18:42

E onde será que moram hoje? Não devem dizer por motivos meio óbvios, mas devem estar ou na china,
ou na rússia, onde os americanfats não os alcançam e eles total liberdade pra compartilhar material
pirateado e liberdade de expressão Oh, wait

#3

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Suspenso
Dec 2008
6.284
290

   

zaaks 

Membro

 Citando ChinChan 

normal cara, tambem tomei no cu quando moleque

01-02-2012 18:44

Sim,,mas isso mostra que já estão querendo perseguir o Pirate Bay também...mas acho dificil derrubarem.

#4

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Metal !!!!!
Oct 2011
262
23

Autor do tópico
   

Antiposer 

Membro

 Citando Todeswunsch 

“Nossos três amigos e irmãos de sangue foram sentenciados à prisão, mas isso soa pior do que realmente
é. Nenhum deles mora mais na Suécia, então eles não irão à prisão. Eles são tão livres hoje quanto eram
ontem”, informou um post publicado no blog do Pirate Bay.

01-02-2012 18:50

O pirate bay foi um dos primeiros alvos junto com o torrent reactor no mundo dos torrents. 

Começou bem antes dos sites de compartilhamento mas foi bem mais complicado enquadrar os caras.

#5

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2005
1.700
67

   

Airoh 

Membro

01-02-2012 19:02

ja se mudaram pro .se

dificil matar esse site
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arq 

Colaborador
hardMOB
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

...bred and SLAUGHTERED
Jan 2004
4.832
776

   

01-02-2012 19:11

Não importa se a apelação fracassou.

Nem se ela foi vitoriosa.

Importa é que os "condenados" foram bravos, corajosos e ACREDITAVAM EM ALGUMA COISA! 

E foram pra cima.

Quer maior glória que morrer por algo que se acredita?

Não importa se o site tinha isso ou aquilo.

Importa é que os donos se levantaram contra a tirania, e foram pra cima de todos, MESMO SABENDO que
iam perder! 

É melhor uma morte honrada e na glória, do que passar o resto da vida feito um verme submisso. 

MAS HEEEEI!

É ASSIM QUE O BRASILEIRO ESTÁ!!!! 

Um belo exemplo recente foi a turminha do "Doutrinador" se mijando de medo.

Apesar que a função desses foruns e listas nunca foi de defender ou mesmo "filosofar" sobre nada, e sim

de juntar a maior quantidade de neofascistas virtuais, homossexuais reprimidos e sexistas. 

Nesse caso eram apenas moleques que, assim como aqui, discutiam o tempo todo sobre mulheres, o
governo e a mediocridade de suas vidas.

A mesma coisa acontece do lado das mulheres (sendo suas "lideranças" compostas das mocréias mais
detestáveis do mundo), mas a verdade é que os "rapazes" tem um medo tremendo da Vida. 

Para chamar a atenção, eles volta e meia fecham blogs, detonam sites (Anonymous?), enfim, fazem seu

showzinho tipicamente homossexual: sair chorando e batendo o pezinho. 

Mas, para mim, o grande horror é que esses fascistas, sexistas, homofóbicos e criminosos são sempre
anônimos.

Pior: são anônimos e ainda ousam dar conselhos para a molecadinha, ensinando como pensar, como agir,
como lidar com mulheres, etc.

A farsa desses caras pode ser destruída com uma simples questão de Lógica: se eles se dizem "homens
honrados", por que se escondem? O verdadeiro Homem Honrado pode dizer a besteira que for, tipo eu
assim, mas ele não se esconde. Ele mostra a cara, diz onde está e, por conseguinte, dá a cara pra bater.

#7

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

   

Truman 

Membro
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Que "honra" existe em dizer o que se quer mas usar do anonimato como forma de fuga? 

Eu tenho pena desses caras porque os considero a mais baixa e vil forma de covardes da Internet pois eles
fazem pose de "arautos da liberdade" mas não passam de lixo humano.

01-02-2012 19:18

puta merda Truman se puxou

#8

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

gooby pls
Jul 2006
5.309
758

   

Allan 

Membro

I believe I can see the future
'Cause I repeat the same routine
I think I used to have a purpose
And then again that might have been a dream...

01-02-2012 19:21 #9

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
646
370

   

Codorna de cuequinha  

Membro

 Citando Truman 

Não importa se a apelação fracassou.

Nem se ela foi vitoriosa.

Importa é que os "condenados" foram bravos, corajosos e ACREDITAVAM EM ALGUMA COISA! 

E foram pra cima.

Quer maior glória que morrer por algo que se acredita?

Não importa se o site tinha isso ou aquilo.

Importa é que os donos se levantaram contra a tirania, e foram pra cima de todos, MESMO SABENDO que
iam perder! 

É melhor uma morte honrada e na glória, do que passar o resto da vida feito um verme submisso. 

MAS HEEEEI!

É ASSIM QUE O BRASILEIRO ESTÁ!!!! 

Um belo exemplo recente foi a turminha do "Doutrinador" se mijando de medo.

Apesar que a função desses foruns e listas nunca foi de defender ou mesmo "filosofar" sobre nada, e sim
de juntar a maior quantidade de neofascistas virtuais, homossexuais reprimidos e sexistas. 

Nesse caso eram apenas moleques que, assim como aqui, discutiam o tempo todo sobre mulheres, o
governo e a mediocridade de suas vidas.

A mesma coisa acontece do lado das mulheres (sendo suas "lideranças" compostas das mocréias mais
detestáveis do mundo), mas a verdade é que os "rapazes" tem um medo tremendo da Vida. 

Para chamar a atenção, eles volta e meia fecham blogs, detonam sites (Anonymous?), enfim, fazem seu
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tu é chato hein mano

puta merda

no mais, o piratebay não cai

showzinho tipicamente homossexual: sair chorando e batendo o pezinho. 

Mas, para mim, o grande horror é que esses fascistas, sexistas, homofóbicos e criminosos são sempre
anônimos.

Pior: são anônimos e ainda ousam dar conselhos para a molecadinha, ensinando como pensar, como agir,
como lidar com mulheres, etc.

A farsa desses caras pode ser destruída com uma simples questão de Lógica: se eles se dizem "homens
honrados", por que se escondem? O verdadeiro Homem Honrado pode dizer a besteira que for, tipo eu
assim, mas ele não se esconde. Ele mostra a cara, diz onde está e, por conseguinte, dá a cara pra bater.

Que "honra" existe em dizer o que se quer mas usar do anonimato como forma de fuga? 

Eu tenho pena desses caras porque os considero a mais baixa e vil forma de covardes da Internet pois
eles fazem pose de "arautos da liberdade" mas não passam de lixo humano.

tomsa2.

01-02-2012 19:23

igual aquela foto do feicibruiqui que o dono do megaupload pegou 50 anos de prisao e o carinha que
estuprou, matou e esquartejou a mulher pegou só vintinho de prisao.

direitos autorais valem MUUUITO mais que uma vida.

#10

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OVER 9000 NG/DL
Feb 2004
19.271
1545

   

XOTISNEGUER 

Membro

nhoi tudo bem? 

Diego - Evil.

01-02-2012 19:23

http://thepiratebay.se/

Não adianta os caras forçarem. O mundo tá mudando e vai mudar cada vez mais rápido.

#11

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

   

rdgr 

Suspenso

01-02-2012 19:40 #12

EvoSpider 
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sad but true

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
937
138

   

Membro

 Citando scarf@ce 

E onde será que moram hoje? Não devem dizer por motivos meio óbvios, mas devem estar ou na china, ou
na rússia, onde os americanfats não os alcançam e eles total liberdade pra compartilhar material pirateado
e liberdade de expressão Oh, wait

01-02-2012 19:53

São covardes, isso sim. Pior são os que apoiam. O site já começou errado pelo nome. PS: O trumam disse
tudo

#13

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Eu era um aventureiro como voce,
ate que tomei uma flechada no
joelho....

Jan 2001
5.453
307

   

TechMaster 

Membro

[wafi].

01-02-2012 20:21

tá zuando maninho?

#14

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
5.317
1254

   

ClapTrap 

Membro

 Citando TechMaster 
São covardes, isso sim. Pior são os que apoiam. O site já começou errado pelo nome. PS: O trumam disse
tudo

 Citando Liev
Stalin, eu virava gay por ele

01-02-2012 20:24 #15

Joke 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando TechMaster 
São covardes, isso sim. Pior são os que apoiam. O site já começou errado pelo nome. PS: O trumam disse
tudo
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Wait, what? Covardes? Truman disse tudo?

Ta bebendo o que ai TI?Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Consistency
Dec 2003
11.553
2098

   

"All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost."

Referências

01-02-2012 20:30 #16

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

   

rdgr 

Suspenso
Mensagem advertida

honor, Chicão, Diego - Evil e mais 19.

01-02-2012 20:35

Isso ai ta caminhando pra mais uma baderna social nos EUA, dessa vez em favor da liberdade virtual.
Porra, se Washington controlar a internet, não demora muito pro livro 1984 virar realidade.

#17

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Não tem nada pra ler aqui.
Dec 2011
2.808
1081

   

BlackDog 

Membro

 Citando Bohannon 

pé na bunda, aquilo era bom demais

01-02-2012 20:36 #18

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.741
4059

   

pReD@ToR 

Membro
Mensagem advertida

http://www.hardmob.com.br/members/Joke.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/referencias-vendas-usados/248209-referencia-joke.html
http://www.hardmob.com.br/members/rdgr.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/rdgr.html
http://www.hardmob.com.br/members/honor.html
http://www.hardmob.com.br/members/chic%E3o.html
http://www.hardmob.com.br/members/diego+-+evil.html
http://www.hardmob.com.br/members/blackdog.html
http://www.hardmob.com.br/members/blackdog.html
http://www.hardmob.com.br/members/BlackDog.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/blackdog.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/471504-futebol-de-rua-post9148219.html#post9148219
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/471504-futebol-de-rua-post9148219.html#post9148219
http://www.hardmob.com.br/members/pred%40tor.html
http://www.hardmob.com.br/members/pred%40tor.html
http://www.hardmob.com.br/members/pReD@ToR.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/pred%40tor.html


Fundadores do Pirate Bay são condenados à prisão na Suécia

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/466785-fundadores-do-pirate-bay-sao-condenados-a-prisao-na-suecia.html[02/02/2013 10:58:54]

Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário.
Those who mind don't matter, and those who matter don't mind.

Can't stop, won't stop.

Diego - Evil.

01-02-2012 20:42

algum entendido aí, qual é a desse .SE?

#19

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2007
242
6

   

downdown 

Membro

01-02-2012 20:44

Os domínios .COM e .ORG podem ser confiscados pelos EUA, .SE não.

#20

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

   

Truman 

Membro

 Citando downdown 

algum entendido aí, qual é a desse .SE?

downdown.

01-02-2012 20:48 #21

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Ahn?
Oct 2007
3.668
1594

   

Genetically Mod. Towel

Membro
 Citando TechMaster 

São covardes, isso sim. Pior são os que apoiam. O site já começou errado pelo nome. PS: O trumam disse
tudo

kicking squealing Gucci little piggy

01-02-2012 21:19 #22

TechMaster 

Membro

 Citando Joke 

Wait, what? Covardes? Truman disse tudo?

Ta bebendo o que ai TI?
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Simples, se encarassem de frente e não se escondessem poderiam ter a pouca razão que lhes resta,
but.....

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Eu era um aventureiro como voce,
ate que tomei uma flechada no
joelho....

Jan 2001
5.453
307

   

01-02-2012 21:26

Se alguém me provar que disponibilizar torrent para material pirata não é crime, mudo de opinião. Por
mais que o SOPA seja mal feito, não valida a atitude deles.Se nem aqui no fórum podemos colocar links
para torrents, porque eles poderiam disponibiliza-los? Pessoal aqui não sabe separar as coisas. Quanto aos
mesmos que gostam de um flame contra minha pessoa, no comments, pessoal se acha muito macho atras
de um teclado

#23

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Eu era um aventureiro como voce,
ate que tomei uma flechada no
joelho....

Jan 2001
5.453
307

   

TechMaster 

Membro

01-02-2012 21:27

Vão se fuderem!

TPB não pode fechar, hora de por os downloads em dia! 

#24

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Ja chegou o disco voador!
Jan 2006
20.628
409

   

manisnk 

Membro

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 !

01-02-2012 21:51

http://thepiratebay.se/legal aqui mora a parte boa e engraçada da coisa, olhem os emails...

#25

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long] for you.
Oct 2007
3.869
1100

   

itsmeMario 

Membro
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