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ZCC 

Membro

 Citando Afrin 

Bem lembrado... Deve ser triste isso né. Imagina a situação.

Localizador de posts Rev.: 2.0 ...    

1584cc | Lenta: 65 | Principal: 125 | Ar: 125 | Diferencial: 4,375 | Cidade/Campo 7.35-14 @ Tala: 6

04-01-2011 1:04 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

#102

Fórum

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=8115504&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8115504&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-3.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-4.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-6.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-7.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-4.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-6.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-7.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-7.html
http://www.hardmob.com.br/members/zcc.html
http://www.hardmob.com.br/members/zcc.html
http://www.hardmob.com.br/blogs/199020/
http://www.hardmob.com.br/members/ZCC.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/zcc.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-post8112812.html#post8112812
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-post8112812.html#post8112812
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php


O amor é lindo! Junta pessoas de idades tão diferente né. Abraço Temer

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-5.html[04/02/2013 14:13:26]

04-01-2011 1:06

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.536
3
1209

   

Felipe 

Membro

 Citando Afrin 

Bem lembrado... Deve ser triste isso né. Imagina a situação.

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

04-01-2011 1:18 #103

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2004
2.207
69

   

O'MatiC 

Membro

 Citando Afrin 

Postado originalmente por Afrin 
Agora lembrem-se de outro detalhe. Quando o menino tiver 20 anos já não deve ter mais pai (sendo
otimista).

 Citando Afrin 

Bem lembrado... Deve ser triste isso né. Imagina a situação.
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vc tb
respondendo a mesma coisa 2 vezes aushahsuah

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
16.044
727

   

Membro

 Citando 2k2 

Afrin ta muito loko.

Quota e responde ele mesmo.

04-01-2011 1:41

Edit: mil pessoas já falaram :|

#105

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
1.011
26

   

joaca 

Banido

 Citando afrin 

agora lembrem-se de outro detalhe. Quando o menino tiver 20 anos já não deve ter mais pai (sendo
otimista).

 Citando afrin 

bem lembrado... Deve ser triste isso né. Imagina a situação.

 Citando afrin 

agora lembrem-se de outro detalhe. Quando o menino tiver 20 anos já não deve ter mais pai
(sendo otimista).

04-01-2011 2:13

Ela tem 27 hoje e se casaram em 2003.. Algum tempo de namoro antes..

Fazendo as contas, foi o Temer que deve ter tirado o cabaço dela..

#106

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Colaborador hardMOB
Jun 2009
5.813
239

   

Garth Algar 

Suspenso

04-01-2011 2:19 #107

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Colaborador hardMOB
Jun 2009
5.813
239

   

Garth Algar 

Suspenso

 Citando E.T. GLUGLU 

vc falou q por um pacote de traquinas ja liberava a rosca

 Citando joaca 

foi o croix que disse isso.
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Eu ri..

Eu tava procurando esse joaca..

04-01-2011 3:11

Viral IRC 
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Registro:
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Blogs:
Verdinhas:

Disque Z para ZCC!
Dec 2003
23.771
1
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ZCC 

Membro

 Citando joaca 

Edit: mil pessoas já falaram :|
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04-01-2011 9:49

pega uma mulher na faixa dos 38...40 anos, em "boas condicoes" que tu vai ver essa de libido baixa, esse
periodo é o apice sexual da mulher. Mulher nessa idade te da um BANHO de b*...Nada a ver com essas
menininhas de 20 e poucos anos que vc anda pegando...Conheco as duas praias, e meu, cada dia valorizo
mais as trintonas e quarentonas, a qualidade do sexo é muuuito melhor.

edit : esse internal server error 500 tá enchendo o saco.

#109

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

To nem ai...
Aug 2010
3.616
905

   

Tevatron 

Membro

 Citando Doutor ? 

Não é trollagem...

Spoiler: 

Em tempo:
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Última edição por Tevatron : 04-01-2011 às 9:53

04-01-2011 14:21

Mas é claro que mulher com essa idade é menos fresca que quando é jovem, porque já tá passando do
prazo de validade (quando já se aproxima dos 30) e já deu o que tinha de dar (ou não)... o que tem de

balzaca por aí não tá no gibi. 

O problema mesmo é que mulher é um bicho CAAAARO pra caramba... E nunca há certeza de que ela vá
dar pra você. Só as putas e, ainda assim, o serviço pode não sair direito (e na maioria das vezes não sai,
tá cheio de mulher por aí que faz de tudo na cama (dá o cu, faz oral sem camisinha) mas tem nojinho de

engolir porra!  E vocês aí teimando que mulher gosta de sexo. 

Elas é que deveriam mimar e correr atrás da gente. 

#110

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.825
510

   

Truman 

Membro

 Citando OpVistar 

pega uma mulher na faixa dos 38...40 anos, em "boas condicoes" que tu vai ver essa de libido baixa, esse
periodo é o apice sexual da mulher. Mulher nessa idade te da um BANHO de b*...Nada a ver com essas
menininhas de 20 e poucos anos que vc anda pegando...Conheco as duas praias, e meu, cada dia valorizo
mais as trintonas e quarentonas, a qualidade do sexo é muuuito melhor.

edit : esse internal server error 500 tá enchendo o saco.

04-01-2011 15:52

Caraca, tão transformando o tópico em guerra dos sexos!! heheh!!

Pessoal, não generalizem nem os homens nem as mulheres.
Ta certo que de modo geral mulher curte mais grana/poder e homem curte mais aparência.
Mas se a diferença de grana e aparência não for grande da pra considerar o relacionamento como sendo
saudável.

Agora, o Temer pegou pesado né.
Claro que tenho inveja do camarada.

Como falaram ali........ só não adianta ficar dizendo que os dois se amam! fala sério né!
Hipocrisia desgraçada só pra fazer pose de casal sem interesses.

#111

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2009
233
0

Autor do tópico
   

TobiasAguiar  

Membro

04-01-2011 17:56

Mulher de Temer tem nome do marido tatuado na nuca 

#112

Colaborador hardMOB
 

Garth Algar 

Suspenso
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A vice-primeira-dama, Marcela Temer, 27, continua rendendo assunto. Um detalhe que passou quase
despercebido no dia da posse veio à tona nesta terça-feira, 4: uma tatuagem com o nome do marido,
Michel Temer, em sua nuca - mesmo nome também do filho do casal, que tem dois anos.

A foto foi tirada no dia da posse da presidente Dilma Rousseff, quando Marcela acabou virando destaque
nacional – desde sábado até esta terça ela não deixou a lista de assuntos mais comentados do Twitter.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2009
5.813
239

04-01-2011 17:58

Posse de Dilma transforma mulher de Michel Temer em musa do Twitter

Quando começou a transmissão da cerimônia de posse da nova Presidente Dilma Rousseff, o Twitter se
dividia entre os elogios à recém empossada e os xingamentos a Michel Temer e José Sarney, que dividiam
a mesa.

Logo após a cerimônia no Congresso, na subida da rampa, começam as perguntas: Essa loira é a filha de
Temer? Ou ainda as afirmações: essa filha de Michel Temer é bonita.

#113

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Colaborador hardMOB
Jun 2009
5.813
239

Garth Algar 

Suspenso
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Em alguns poucos minutos o mistério acabou, e coube à Presidente Dilma dizer: o vice-presidente Michel
Temer, e sua Senhora, Marcela Temer.

Bastou isso para que a esposa de Michel Temer, Marcela, 27 anos, e 42 anos mais jovem que o vice-
presidente, virasse febre no Twitter. Até as 9 horas da noite de ontem, Marcela estava em primeiro lugar
nos Topic Trending mundial. Passou o dia por lá.

Deixou para trás Dilma e até mesmo Lula. Apenas no fim da noite começou a ser destronada por Michael
Jackson, cujo filme foi exibido pela Globo. Mas mesmo assim ainda estava em segundo lugar.

Obviamente chama a atenção uma vice-primeira dama como Marcela. Mas ela não é propriamente uma
novidade, pois até depoimento para o guia de Dilma gravou, falando da importância de escolher uma
mulher para presidente (vídeo abaixo). São casados há 7 anos, e já tem um filho de 2 anos. Discreta e
elegante, ficou ao lado de Michel Temer durante toda a cerimônia.

E para aqueles que acham que esse comportamento é típico de brasileiro, veja como Carla Bruni é tratada
mundo afora.

E não é pela sua filiação ao Greenpeace.

04-01-2011 18:59

Quantos invejosos aqui... trabalhem que vocês conseguem uma novinha também... /BoçaModeOff

#114

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2002
6.876
75

Preissler 

Membro

  

04-01-2011 19:07

por acaso é seu avo no seu avatar? pq se for ele parece ser um cara maneiro!

#115

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2010
5.717
1740

ALEMAO 

Membro

 Citando Sabbá 

acabei de voltar de um almoço de familia, o primo do meu avo, o moises, 87 anos, tá namorando uma
mulher de 25 anos, recém formada... ele tem grana, tem mais é que aproveitar!

04-01-2011 20:03

Hhuahuahuahua é o amor galera, puro e simples como deve ser 

#116

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2005
10.578
1

removido 

Banido
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04-01-2011 20:20

Po galera, deixa o cara....ta bem, ta massa...aposto que toma feo terra dessa lora ae... kkkkkk troxao féra

#117

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2010
226
0

m4ndrake.  
Suspenso

04-01-2011 20:52

se pra alguns aqui os meios não interessam, então imagino que pensem também que um pé rapado que
assalta é inteligente e o que vende a mãe pra ficar rico também.

#118

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
15.649
506

Cristo&Oxalá 

Membro

 Citando Dino 

veio sabe onde eu tava qnd o gremio levantou a ultima taça? EU TAVA NA 6a serie caralho, na 6a serie! eu
tinha começado a bate punheta, acho que tinha beijado 1 mina na vida... as torres gemeas tavam de pé, lula
nao era presidente, brasil era tetra.. melhor jogador do mundo era rivaldo/luis figo

04-01-2011 21:45

Aff!!! O cara já colocou até a marca igual fazem com BOI!!!

Caraca. Devia ter lei que proibisse casamento entre pessoas com mais de 20 anos de diferença.

Inveja mataaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Autor do tópico

TobiasAguiar  

Membro

04-01-2011 22:10

outro casal com uma bela diferença de idade:

mas esse casal eu pago um pau!!! deuses!!
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zé bigodinho e barbie girl?

desculpe.... mas vc precisa legendar esse tipo de foto....... 
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O mais forte do universo!
Jun 2002
14.580
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kakaroto(dbz) 

Membro

 Citando Dòlggan 

outro casal com uma bela diferença de idade:

http://c1.ac-images.myspacecdn.com/i...cf7a7bc520.gif

mas esse casal eu pago um pau!!! deuses!!

Pra quem curte HOUSE MUSIC: http://www.4shared.com/file/21359539...ight_Sedu.html

referencias: http://forum.hardmob.com.br/showthre...04#post6531204

04-01-2011 22:31

Ritchie Blackmore (esse dispensa dizer quem é, né) e Candice Night

Se casaram e formaram um banda que mistura rock com música medieval/renascentista:
Blackmore's Night
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 Citando kakaroto(dbz) 
zé bigodinho e barbie girl?

desculpe.... mas vc precisa legendar esse tipo de foto....... 
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Cara quem é você para julgar as pessoas assim Champz?vc conhece o coração dos outros?
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Valente 

Membro

 Citando Unliqly 

A mulher não é burra, tá afim de ter algum velho pra bancar a vida de madame dela em troca de um sexo
anoite. 
Agora o que essa faz é muito pior, "brinca" com o tal do amor em troca de uma aliança e uma vida
bancada a custas da corrupção e de dinheiro público. O dia que eu ver uma pessoa de 19 anos se
apaixonar por um velho de 60, sem interesse nenhum e por amor, o mundo vai tá acabando.

 Citando Visa 

Já dei para piores, e paguei!

04-01-2011 22:37

Falou comedor!Continue assim que vc ganhara uma estrelinha!
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 Citando OpVistar 

pega uma mulher na faixa dos 38...40 anos, em "boas condicoes" que tu vai ver essa de libido baixa, esse
periodo é o apice sexual da mulher. Mulher nessa idade te da um BANHO de b*...Nada a ver com essas
menininhas de 20 e poucos anos que vc anda pegando...Conheco as duas praias, e meu, cada dia valorizo
mais as trintonas e quarentonas, a qualidade do sexo é muuuito melhor.

edit : esse internal server error 500 tá enchendo o saco.

 Citando Visa 

Já dei para piores, e paguei!

04-01-2011 22:47

Por que homens feios, sujos e malvados tem lugar garantido no paraíso?

O título mais apropriado para este texto seria: Como as mulheres veem os homens?
A posse presidencial de 2011 foi definitivamente marcada, não pelos costumeiros atores políticos do
processo, mas pela exuberante e jovem loira, esposa do vice-presidente Michel Temer. Graças à Deus a
voz do povo não é a voz de Deus, pois se fosse, certamente seria maledicente.

Digo isto porque as múltiplas repercussões sobre o fato de Marcela Temer ter escolhido como marido um
cara com a diferença de idade de mais de 40 anos, foram no sentido de levantar suspeitas sobre a forma
como a ex-miss de 20 anos encarou o pretendente sexagenário (quando se casaram em 2003).

É lícito rotular a operação de golpe do baú, ou existem sutilezas no olhar da mulher que vão além da
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nossa vã filosofia? A contrapor-se ao senso comum, que é radicalmente taxativo na condenação, há o fato
insofismável de que as ações das mulheres se fundamentam em parâmetros não lineares, melhor dizendo,
se valem de regras e leis ditadas a partir de um mundo subjetivo só por elas cognoscível.

Sob tal lógica disruptiva, como elas definem um homem bonito, feio, velho, másculo, novo, atraente,
repulsivo, afeminado, atraente, afetado? Alguns alegam o complexo de Édipo, outros apontam o
oportunismo para justificar o matrimônio dos Temer. Mas, será que a verdade se deixa entrever de
maneira tão ridiculamente simples? Não conheço detalhadamente a visão feminina sobre os homens e,
possivelmente, elas também desconheçam a inteireza da sua racionalidade, já que, como foi falado acima,
as mulheres não se movem sob pressupostos lá muito sólidos.

Por isso temos sorte, já que até os espécimes considerados mais desprezivelmente horrendos do nosso
gênero, desfrutam de surpreendente acolhimento entre as mulheres. Ou porque elas tem pena e se
apaixonam, ou porque desprezam e se culpam, ou porque nos acham tão pateticamente esperançosos, que
se condoem da nossa estupidez e nos transformam em seus maridos.

Por isto não me canso de dizer: você não precisa ser um Gianecchini para conquistar uma mulher arrasa-
quarteirão. Nem, para a frustração das más línguas, é necessário ter o bolso do Bill Gates. Basta ter uma
tremenda cara de pau acrescida do imprescindível poder de se colocar no papel de coitadinho. Viu como a
questão é deliciosamente complicada?

Assim, devido às complexidades imperantes nos meandros do coração feminino, a maioria de nós, que
nunca chegará aos pés de um Brad Pitt, mesmo que sejamos feios, velhos, gordos, barrigudos, carecas,
pobres, sujos e malvados, podemos competir de igual para igual com qualquer Apolo, porque elas
possuem o dom para ver a nossa beleza interior. Inspirada nesta capacidade sui generis, foi construída
uma das maiores fábulas da literatura universal: a Bela e a Fera, ou seria a Bela e Temer?

I don't have to leave anymore
What I have is right here
Spend my nights and days before
Searching the world for what's right here
The xx
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