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Não existe mais. Entre 14 e 18 não existe mais crime de ato sexual.

#101

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2006
24.306
1900

Unsa 

Membro

 Citando G2U 

Existem proibições idiotas como por exemplo, fazer sexo com uma garota de 16 anos ser pedofilia mesmo
quando ela esteja com vontade. (olha? ja estou distorcendo tudo de novo também né).

X2 550 3.2Ghz (X4 B50 3.5Ghz); Hyper TX3 + Evercool 92mm; Asus M4A785TD-M EVO; 2x 2Gb G.Skill Ripjaw 1600Mhz
CL7; 2x WD Caviar Blue 320Gb (RAID0); Sapphire HD5770 1gb New Edition; DVD-RW LG GH22NS50; OCZ 500W;
Leadership Gamer Blue Eye; Edifier X100; A4Tech KB-28G + X710-BK; Samsung T190; Win7 Ultimate 64bits - tudo azul:
fans, mobo, memorias, monitor 

04-02-2012 17:26 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

04-02-2012 17:32

Nao tem um crime de corrupcao de menores ou algo assim que seria aplicado nesse caso?

#102

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
14.313
1266

GRBomber 

Membro

 Citando Unsa 

Não existe mais. Entre 14 e 18 não existe mais crime de ato sexual.

"Build a man a fire and he will be warm for a day. Set a man on fire and he will be warm for the rest of his life."
"Every miserable fool who has nothing at all of which he can be proud, adopts as a last resource pride in the nation to
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http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/cultura-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/cultura-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/content/
http://www.hardmob.com.br/content/
http://www.hardmob.com.br/register.php
http://www.hardmob.com.br/register.php
http://www.hardmob.com.br/faq.php
http://www.hardmob.com.br/faq.php
http://www.hardmob.com.br/content/
http://www.hardmob.com.br/media.php
http://www.hardmob.com.br/picall.php
http://www.hardmob.com.br/blogs/
http://www.hardmob.com.br/home_servidores.php
http://www.hardmob.com.br/sendmessage.php
http://www.hardmob.com.br/home_sobre.php
http://www.hardmob.com.br/faq.php
http://www.hardmob.com.br/calendar.php
http://www.hardmob.com.br/search.php
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=9066721&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=9066721&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/466785-fundadores-do-pirate-bay-sao-condenados-a-prisao-na-suecia-3.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/466785-fundadores-do-pirate-bay-sao-condenados-a-prisao-na-suecia-4.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/466785-fundadores-do-pirate-bay-sao-condenados-a-prisao-na-suecia-6.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/466785-fundadores-do-pirate-bay-sao-condenados-a-prisao-na-suecia.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/466785-fundadores-do-pirate-bay-sao-condenados-a-prisao-na-suecia.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/466785-fundadores-do-pirate-bay-sao-condenados-a-prisao-na-suecia-4.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/466785-fundadores-do-pirate-bay-sao-condenados-a-prisao-na-suecia-6.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/466785-fundadores-do-pirate-bay-sao-condenados-a-prisao-na-suecia-6.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/466785-fundadores-do-pirate-bay-sao-condenados-a-prisao-na-suecia-6.html
http://www.hardmob.com.br/members/unsa.html
http://www.hardmob.com.br/members/unsa.html
http://www.hardmob.com.br/members/Unsa.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/unsa.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/466785-fundadores-do-pirate-bay-sao-condenados-a-prisao-na-suecia-post9053247.html#post9053247
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/466785-fundadores-do-pirate-bay-sao-condenados-a-prisao-na-suecia-post9053247.html#post9053247
http://www.hardmob.com.br/members/GRBomber.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/grbomber.html
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php


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-5.html[02/02/2013 11:00:24]

which he belongs; he is ready and happy to defend all its faults and follies tooth and nail, thus reimbursing himself for his
own inferiority." -- Arthur Schopenhauer

04-02-2012 17:37

Não mais. Sedução de menores existia, mas acabou, corrupção era usar menor pra cometer crime, ainda
existe, mas sem chance de ser usado para relação sexual sem nenhuma vantagem financeira (como era
aplicado anteriormente).

#103

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2006
24.306
1900

Unsa 

Membro

 Citando GRBomber 

Nao tem um crime de corrupcao de menores ou algo assim que seria aplicado nesse caso?

X2 550 3.2Ghz (X4 B50 3.5Ghz); Hyper TX3 + Evercool 92mm; Asus M4A785TD-M EVO; 2x 2Gb G.Skill Ripjaw 1600Mhz
CL7; 2x WD Caviar Blue 320Gb (RAID0); Sapphire HD5770 1gb New Edition; DVD-RW LG GH22NS50; OCZ 500W;
Leadership Gamer Blue Eye; Edifier X100; A4Tech KB-28G + X710-BK; Samsung T190; Win7 Ultimate 64bits - tudo azul:
fans, mobo, memorias, monitor 

04-02-2012 19:50

Pois é! nem sabia disso... mas veja só... quanto tempo existiu essa lei tosca?
Essas PIPA/SOPA/ACTA são tao toscas quanto...

#104

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2009
67
7

G2U 

Membro

 Citando Unsa 

Citação Citando G2U Ver Mensagens
Existem proibições idiotas como por exemplo, fazer sexo com uma garota de 16 anos ser pedofilia mesmo
quando ela esteja com vontade. (olha? ja estou distorcendo tudo de novo também né).

 Citando Unsa 

Não existe mais. Entre 14 e 18 não existe mais crime de ato sexual.

Última edição por G2U : 04-02-2012 às 19:53

04-02-2012 20:04

Sem querer desvirtuar, mas esses dias no RJ um rapaz de 19 foi indiciado pois levou a menina de 14 para
o motel, ela deu RG falso. Ela teve uma overdose e morreu. Ele foi indiciado por corrupcao de menores

#105

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

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

Jan 2001
5.453
307

TechMaster 

Membro
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04-02-2012 20:31

overdose amigo, overdose. Não foi por causa do sexo, foi pelo consumo de drogas.

#106

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
5.317
1254

ClapTrap 

Membro

 Citando TechMaster 
Sem querer desvirtuar, mas esses dias no RJ um rapaz de 19 foi indiciado pois levou a menina de 14 para
o motel, ela deu RG falso. Ela teve uma overdose e morreu. Ele foi indiciado por corrupcao de menores

 Citando Liev
Stalin, eu virava gay por ele

06-02-2012 11:42

Concordo. O SOPA é uma delas

Se você vive em um país em que isso é proibido, deal eith it

Pode ser, porém você só olha um lado da moeda De quais produtoras diz? Software? Musica? O
tratamento tem que ser diferente

Depende. Mesmo que fosse 100% verdade o que disse, seria muito triste um artista/desenvolvedor/escritor
investir tempo (e dinheiro) em algo que, além de não dar o retorno, todos poderiam ter. Eu não acho justo

Você até que estava indo bem, mas depois do flame, perdeu a razão. PS: Não uso DW e nem PS, e não
uso Delphi (não mais). E posso te garantir que todas musicas que tenho são de discos (de Vinyl ou CD)
que possuo.

#107

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

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

Jan 2001
5.453
307

TechMaster 

Membro

 Citando G2U 

TechMaster... existem trocentas leis que são mal feitas e interpretadas para beneciarem alguém.

 Citando G2U 

Existem proibições idiotas como por exemplo, fazer sexo com uma garota de 16 anos ser pedofilia mesmo
quando ela esteja com vontade. (olha? ja estou distorcendo tudo de novo também né).

 Citando G2U 

Toda e qualquer lei que fizerem para beneficiar as grandes produtoras vai só fu*** cada vez mais o povo.

 Citando G2U 

Pirataria é o que mais traz cultura pro mundo. É o que mais traz conhecimento.

 Citando G2U 

Suas músicas, seu office, seu photoshop, seu dreamweaver, seu delphi etc etc etc são TODOS piratas.
Confesse isso para nós para odiarmos um pouco menos você. Sim eu ti odeio por causa desse tópico, por
causa do monte de me*** que você falou.
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http://www.danilozanaga.com.br

06-02-2012 21:39

e desculpa pelo flame mas li muitas de suas replies seguidas e perdi a cabeça... 
Você está sendo no minimo hipócrita.

#108

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2009
67
7

G2U 

Membro

 Citando TechMaster 
Você até que estava indo bem, mas depois do flame, perdeu a razão. PS: Não uso DW e nem PS, e não
uso Delphi (não mais). E posso te garantir que todas musicas que tenho são de discos (de Vinyl ou CD)
que possuo.

Última edição por G2U : 06-02-2012 às 21:41

Rotpar.

07-02-2012 16:47

a porra ta ficando seria... BT junkie morreu, n sei qnt a vcs... mas o btjunkie era minha primeira opcao
pra baixar qqr coisa

http://btjunkie.org/goodbye.html

#109

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2007
307
171

KanDonBLack 

Membro

Jah Rastafari, Senhor dos senhores, Rei dos Reis de todos os reinos, Leão conquistador da Tribo de Judah, renuncio tudo
que tenho á Jah Rastafari
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07-02-2012 17:00

Como precaução, irei baixar a internet hoje

#110

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Ahn?
Oct 2007
3.668
1594

Genetically Mod. Towel

Membro

kicking squealing Gucci little piggy

07-02-2012 17:07

Enquanto não fecharem o BJ share eu cago e ando.

#111

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.741
4059

pReD@ToR 

Membro

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.

09-02-2012 22:48

Eu posso ter bilhões de defeitos mas certamente um deles NÃO É COVARDIA. 

Já a ATITUDE desse pessoal apenas comprova que não passam de gente muito fraca, covarde mesmo,

sem honra nenhuma. 

E também não sou covarde porque assumo o que digo. 

Neguinho acha que eu serei pressionado a CALAR A BOCA e DEIXAR DE SER QUEM EU SOU. 

Vocês preferem se REBAIXAR, sacou? Indiretamente sempre CEDEM às pressões e fogem.

Um dia eu talvez tenha sido como vocês, mas HOJE, negão, EU SOU OUTRO! 

#112

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Feigur 
deixa eu ver se entendi:
homens de verdade não se escondem, usam um nick "Truman" na Hardmob? E vive metendo o pau na
mulherada?
prefiro continuar sendo um homem de mentirinha.
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10-02-2012 2:20

Impressao minha ou ta foda achar series no pirata agora? (e nem vem me reportar pq serie é legal)
Agora eu to procurando tudo no kick ass, ta bem melhor

Q isso, maior rolo pra achar o ultimo epsodio de gossip girl outro dia. Pior que isso acontece bem no
epsodio que ia mostrar a treta que deu o casamento da blair com o principe de monaco

#113

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
16.035
726

XtReMe . 
Membro

Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente.
E quando a mente muda a gente anda pra frente. E quando a gente manda ninguém manda na gente.
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura!
Na mudança de postura a gente fica mais seguro.
Na mudança do presente a gente molda o futuro!

10-02-2012 2:35

Verdade, tava querendo baixar o último show do Bieber e nenhum tracker ajudou =/

#114

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.741
4059

pReD@ToR 

Membro

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.

tomsa2.

10-02-2012 3:41 #115

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2011
751
115

Feigur 

Membro

 Citando Truman 

Eu posso ter bilhões de defeitos mas certamente um deles NÃO É COVARDIA. 

Já a ATITUDE desse pessoal apenas comprova que não passam de gente muito fraca, covarde mesmo,

sem honra nenhuma. 

E também não sou covarde porque assumo o que digo. 

Neguinho acha que eu serei pressionado a CALAR A BOCA e DEIXAR DE SER QUEM EU SOU. 

Vocês preferem se REBAIXAR, sacou? Indiretamente sempre CEDEM às pressões e fogem.
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meu deus do céu...quanta bosta.
Truman, pelo amor de deus...sai debaixo da saia da sua mãe, que imagino eu, vc se sente protegido. Abra
a janela da sua casa e puxe essa porra de cortina colorida pela qual vc vê o mundo. 
Sério que vc precisa desses artifícios pra chamar a atenção? Vc acha que é legal ser assim? Que vc é
pop? Cara, tenho pena de quem mora com vc...pq amigos vc não deve ter. Primeiro se trate...depois
arrume uns amigos, vá beber cerveja e comer uma pepecas, participe de churrascos. Ou se você for
homossexual (que eu já tenho quase certeza...mas não te condeno por isso!), vá em cabelereiros, arrume
amigos bibas, amigas pra falar de maquiagem, falar de pintos, tricotar, fofocar, etc. É disso que vc
precisa. Por favor, se for dar quote em mim, rebata co malgo que valha a pena...não com esse monte de
bosta que vomita no teclado. 
É sério mano, vc é muito chato e essa conversinha sua que mais parece tirada de um gerador de lero lero
já encheu a porra do saco de todo mundo aqui. 

P.S: vc trabalha com o que?! (essa pergunta te dará um único direito de me quotar, portanto use a
oportunidade com muita sabedoria.)

E sim ,hj vc é outro e usou o meme ideal: UM PUTA TROLL DO CARALHO!

ia te chamar muito de bicha...mas como a minha namorada vive me pedindo pra baixar os episódios de
Gossip Girls, vou ficar na minha. 
Acredito que seja seu caso...eehehehehehe...

Um dia eu talvez tenha sido como vocês, mas HOJE, negão, EU SOU OUTRO! 

 Citando XtReMe . 
Q isso, maior rolo pra achar o ultimo epsodio de gossip girl outro dia. Pior que isso acontece bem no
epsodio que ia mostrar a treta que deu o casamento da blair com o principe de monaco

Última edição por Feigur : 10-02-2012 às 3:48

referencias da minha conta antiga (porém novas referências ainda estão sendo postadas aqui) :
http://www.hardmob.com.br/threads/26...ijr?highlight=

10-02-2012 5:27

A verdade é:
Quando dói no seu bolso, você faz de tudo pra não perder 0,01c que seja. 
emprestar jogo é errado
revender seu jogo usado é errado
baixar mp3? crime gravíssimo

Os tempos mudam, os conceitos mudam, mas a ganância humana, não.

#116

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

6,38% NO SEU TOBA DILMA!
Feb 2000
5.382
108

*Slicer* 

Membro

Morrer como homem é o prêmio da guerra.

10-02-2012 9:37 #117

Truman 

Membro
Mensagem advertida

http://www.hardmob.com.br/threads/268560-Refer%C3%AAncias-titijr?highlight=
http://www.hardmob.com.br/members/%2Aslicer%2A.html
http://www.hardmob.com.br/members/%2Aslicer%2A.html
http://www.hardmob.com.br/members/*Slicer*.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/%2Aslicer%2A.html
http://www.hardmob.com.br/members/truman.html
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

10-02-2012 9:50

Truman, quantas vezes lobotomizaram você até hoje ?

#118

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2001
4.012
1072

Skywalker 

Membro

pi :).

 Citando KodiaK 

....A mulher do pescoço para baixo era um angulo obtuso de mais de 200 graus. Porra se fosse uma
gordinha com chubby tits, mas não. A mulher era gorda com cintura mais larga que seringueira do amazonas
e não tinha peito.

10-02-2012 10:58

Nem conhecia esse BJ share, parece interessante, porque é por torrent.

#119

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
1.117
29

the fixer 

Membro

 Citando pReD[MENTION=251400
tor;9059461]Enquanto não fecharem o BJ share eu cago e ando.

 Refs 

10-02-2012 11:50

Ui !!!! Metamorfose ???

Clique aqui para ver a imagem completa.

#120

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2011
701
443

Leo83 

Membro

 Citando Truman 

Um dia eu talvez tenha sido como vocês, mas HOJE, negão, EU SOU OUTRO! 

http://www.hardmob.com.br/members/Truman.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/skywalker.html
http://www.hardmob.com.br/members/skywalker.html
http://www.hardmob.com.br/members/Skywalker.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/skywalker.html
http://www.hardmob.com.br/members/pi+%3A%29.html
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http://www.hardmob.com.br/members/the+fixer.html
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http://www.hardmob.com.br/members/leo83.html
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 Citando Pot Dealer 
Daria meu cu pra saber a verdade.

10-02-2012 13:52

a pergunta correta seria: qtas vezes lobotomizaram ele SÓ hoje...

meu...sério, tô pasmo.
To pasmo com a quantidade de bosta que esse Truman metralha.
Por deus do céu...eu to DE CARA!
Sei lá, só posso dizer que tenho pena...eu acho.

#121

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2011
751
115

Feigur 

Membro

 Citando Skywalker 
Truman, quantas vezes lobotomizaram você até hoje ?

 Citando Truman 

Vocês é que têm uma necessidade constante de se auto-afirmarem como sendo "machos alfas",

comedores, fodelões, moderadores e o caramba... Já eu, cago e ando pra tudo isso aqui, ó! 

Pensa bem: você gostaria de ter amizade com uma espécie que mata baleias, explora sexualmente

crianças e joga filhotinhos de cachorro no rio? 

Os aliens são espertos! 

Você não me entende porque é um covarde.

Você protege seu rabo sujo porque tem medo.

Medo inclusive de perder sua familiazinha de merda, esse seu status de "rei do pedaço". 

Talvez minha briga seja pequena. Talvez seja.

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/488909-reflexaomob-voce-acha-que-voce-alma-que-comanda-corpo-post9590766.html#post9590766
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/488909-reflexaomob-voce-acha-que-voce-alma-que-comanda-corpo-post9590766.html#post9590766
http://www.hardmob.com.br/members/Feigur.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/feigur.html
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Truman, já que o mundo que vc vive é uma merda, todo mundo é uma merda...e já que vc não faz porra
nenhuma, tem papis e mamis pagando tudo pra vc, sendo assim vc tem tempo pra ser um
revolucionáriozinho de merda (que por sinal, pior que aqueles merdas da USP, afinal de contas eles ainda
se socializam) e o único esforço que vc faz e sentar o cu na frente do PC pra vir aqui na HM falar uma
quantidade COLOSSAL DE MERDA, somado ao fato de vc não ter medo de nada:
vá morar na selva, vá viver sozinho como muitos optaram por fazer. 
Sabe qual é seu problema maior, além de todos os outros que citei? É que vc é uma fraude, vc é um
bostinha que só FALA, FALA, FALA, FALA...cara, alegria de papagaio é falar! 
Cuspindo na cara de quem Truman? Na cara de quem vc acha que vc cospe? E você acha que tem poder
sobre quem?! Só no seu mundinho imbecil vc acha que cospe na cara de alguém, que manda em alguém.
Acorda pra limpar essa sua bundinha lisa e suja...e veja que o único com a cara cheia de merda e catarro
aqui, é você! Pagava pra ver você arrumando um lixo de emprego, precisar muito dele e nego cagando na
tua cabeça.
A sua postura só mostra que você seria o TÍPICO CHEFE ESCROTO, O TÍPICO MEDROSINHO DE MERDA, O
TÍPICO EXCLUÍDO, O TÍPICO FILHINHO MIMADO LEITE COM PÊRA que se auto sabota com essas
teoriazinhas de merda que nem motivo de risos são. E se esconde atrás desse mimimi escroto.
Truman, volte pro buraco de onde você foi jogado...o mundo não precisa de seres como você, um ser
errado, torto, demente, desequilibrado e burro, isso mesmo! VOCE É BURRO, e com o tempo vai descobrir
pq.
Vc é o personagem mais desnecessário, mais imbecil e mais patético que já vi na minha vida. Tira essa
luva, capa e máscara e volte a viver sua vidinha medíocre normalmente, antes que seja tarde demais.

Mas eu não tenho medo de nada. Nem do ridículo.

Já você, tem medo de tudo, meu amigo.

É essa sua derrota, é esse seu fracasso.

Esse é seu pecado.

Nem pode ser chamado de homem pois você fica aí, escondido, no anonimato, se achando melhor do que

os outros... 

Sendo que, nas sombras, há apenas escuridão.

Fica aí, borrão.

Fica aí, covarde. 

Bem vindo ao Inferno. 

Cuspindo na sua cara e na cara de todo mundo. 

Porque nenhum de vocês tem poder sobre mim e nem a menor possibilidade de me intimidar. 

Mas quem cuida de foder com vocês não sou eu. 

São vocês mesmos.

Nem preciso sujar minhas mãos! 

Última edição por Feigur : 10-02-2012 às 13:54

referencias da minha conta antiga (porém novas referências ainda estão sendo postadas aqui) :
http://www.hardmob.com.br/threads/26...ijr?highlight=

10-02-2012 13:54 #122
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porra, se isso for verdade, EPIC win pros caras.
Agora, nego ficar abaixando calça pros Estados Unidos é de chutar o Pau da Barraca.

Poderiam ter feito ao modo deles, sei la.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Loading...
Jun 2002
6.587
149

Diego - Evil 
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.

 Citando lavos 

...mas aqui na república das bananas quem acha que todo mundo é bom é o primeiro a se dar mal.

10-02-2012 14:03

Me CAGUEI de rir com a resposta a Dreamworks 
Muito troll mesmo.

Sempre acheis esses caras "balls of stell" por manter um site cujo nome é "thepiratebay".
UM dia alguem iria correr atrás deles.
A Sore é que pegaram os caras do Megaupload antes, aí eu acredito que isso serviu de alerta para eles se
"reposicionarem".

#123

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Loading...
Jun 2002
6.587
149

Diego - Evil 
Membro

 Citando itsmeMario 

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

 Citando lavos 

...mas aqui na república das bananas quem acha que todo mundo é bom é o primeiro a se dar mal.

10-02-2012 14:05

porra, é tão simples e vocês ainda dão atenção...

Clique aqui para ver a imagem completa.

#124

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Temet nosce
Apr 2001
1.941
196

Malandrovsky 

Membro
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"Tu savais que les deux maux de l'humanité sont l'ignorance et l'indifférence? - Non, je savais pas et je m'en fous."

Truman.

10-02-2012 14:20

Tá no link da noticia...

#125

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.477
814

Todeswunsch 

Membro

 Citando Diego - Evil 
porra, se isso for verdade, EPIC win pros caras.
Agora, nego ficar abaixando calça pros Estados Unidos é de chutar o Pau da Barraca.

Poderiam ter feito ao modo deles, sei la.

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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