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Alguem viu que o "Silvio Koerich" (que inclusive posta aqui na hM) está sendo alvo de investigação pela
policia?

http://recordbrasilia.com/signet/sit...isualizar/2521

#1

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.506
819

   

Todeswunsch 

Membro

Última edição por Todeswunsch : 01-10-2011 às 20:58

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. 

01-10-2011 19:49 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

01-10-2011 19:59

Te dou um ano de conta premium aqui no forum se vc descobrir.

#2
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Mensagens:
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Dec 2008
7.506
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Autor do tópico
   

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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01-10-2011 20:03

Nego cria a porra do topico e fica de suspensinho.

Entao nao cria kralho
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Jul 2004
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Tilapia 

Membro

A espera

ruk1, Meanie, HardHeadZ e mais 6.

01-10-2011 20:11

Não criei a porra do topico pra discutir quem é no forum, apenas dei um detalhe, criei porque direto o
pessoal posta links de lá e o blog é conhecido aqui no forum.
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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. 

01-10-2011 20:14

rapaz... agora eu fiquei curioso.
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 Citando Iraque 

o rapaz do meu trabalho disse q um cara la vizinho dele disse ter comido uma galinha, ele meteu a vara e a
galinha so fez aquele barulho " póó" e morreu 

01-10-2011 20:21

Nossa , lí a última postagem do blog do kra e ele surtou !! 

Até concordava com algumas colocações dele. ( eu disse algumas não todas) .

Tá incitando entre outras coisas , a destruição do meio ambiente, terrorismo, holocausto, etc. 

Será que não é alguém que invadiu o site e ta querendo foder com ele não ? 

Na reportagem fala que esse nome que ele adota é falso.
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JhonSmith 

Membro

Free your mind ...

01-10-2011 20:23 #8
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Autor do tópico
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Membro

 Citando Akalib 

Na reportagem fala que esse nome que ele adota é falso.
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Acho que ele sofre do mal-de-rafinha-bastos, onde a piada perde a graça e ele continua.

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. 

01-10-2011 20:38

Sempre achei esse cara um retardado mental ou troll² mesmo,enfim,que se exploda 
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Membro

Última edição por DVSV : 01-10-2011 às 20:39

01-10-2011 20:42

Haha , as postagens machistas anti feministas até faziam sentido, mas agora ele surtou de vez.
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membro da ala Moral e dos Bons costumes da Hardmob.

Assine a Declaração de PRAGA criminalizando o Comunismo.

http://praguedeclaration.org/

01-10-2011 20:45

Misógino o user do título da thread até pode ser, mas nunca vi inclinações racistas, pedófilas ou coisas que
o valha nos posts dele. Exagera em alguns pontos, mas tem razão em outros.
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Registro:
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290

   

zaaks 

Membro

 Citando ChinChan 

normal cara, tambem tomei no cu quando moleque

01-10-2011 20:58

Editei o titulo pra parar o mimimi direcionado ao Truman.
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Autor do tópico
   

Todeswunsch 
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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. 

01-10-2011 21:01

É, o cara sempre foi doente da cabeça e escrevia merda demais, eu costuma ler pelas poucas coisas úteis
que se poderia filtrar de lá e fiquei mêses sem fuçar no blog. Mas agora ele surtou mesmo.
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Membro
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Surtou mesmo. Está até ensinando a estuprar.
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Mas que porra é essa?
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Jet-Li 
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membro da ala Moral e dos Bons costumes da Hardmob.

Assine a Declaração de PRAGA criminalizando o Comunismo.

http://praguedeclaration.org/

01-10-2011 21:08

Qual o blog dele?
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Tilapia 
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A espera

01-10-2011 21:10

O perdedor mais foda do mundo.
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 Citando Tilapia 

Qual o blog dele?

01-10-2011 21:12

Aparentemente o blog é fake.

http://canaldobufalo.forumeiros.com/...-x-nosso-forum
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01-10-2011 21:14

Pois é, todo o trabalho do cara de querer "conscientizar" (entre aspas, pois ele e sua "turma" pra mim só
defendem os próprios interesses) foi pras picas exatamente porque ele não é exemplo de nada (e não é

lorota da matéria dizer que o SK é racista). 

Mas não creio que ele tivesse bronca de mulheres. Ele escolheu uma linha de discurso que induz as
pessoas a acharem que ele têm bronca de mulher. 

Ele pesou muito mal suas palavras e, quando recebeu pancada de volta, empacotou a bagagem e saiu

fora. 

E ao fazer isso, ele está demonstrando que não acredita em si mesmo e que suas idéias, convicções e
valores não passam de papo furado. 

Mas não é surpresa nenhuma que isso tenha acontecido. Pois sei que 99% dos usuários da Internet são

imbecis, idiotas e burros sem noção de merda nenhuma de nada. 

E no que aparece mais um chupinhador comum e sem graça, lá se vão os idiotas bater palminha. 

É óbvio que se muita gente está atrás (ui!) do cara, coisa boa ele não fez. 

Porém, se vocês precisarem de alguma referência de qualidade, é só inverter toda a linha de pensamento
(o que defendem): as mulheres, andróginos e mesmo homossexuais.

Se esses grupos apoiarem algo, podem ficar certos que é merda. Se rejeitarem, é ótimo. 

Qualidade é isso! 
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THE END.
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Truman 

Membro

Última edição por Truman : 01-10-2011 às 21:17

01-10-2011 21:17

Eu to achando muito estranho isso ae >

Primeiro: o domínio antigo do blog dera era blogspot.com, até pouco tempo, agora o que encontrei é só
.com 

Achei resultados do blog antigo no google, e vi também que ele tinha encerrado as postagens no blog (
para evitar problemas judiciais).

Esse blog de domínio .com é fake, alguém tentando fuder com ele. 

Ví num forum do canal dele, não sei se posso colocar o endereço aqui. 

Não fazia sentido aquelas postagens mesmo.
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Free your mind ...

01-10-2011 21:17

É verdade, o Silvio se mostrou racista em várias ocasiões.
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Membro
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é o nego da porra ?
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ICQ 165526086
VOCÊ TEM PROBLEMAS ? Acesse : www.wololo.com.br

01-10-2011 21:23

Mesmo que não seja o Silvio real, o titulo do topico ainda vale. O suposto espertão tentou trollar o Silvio
original e vai se foder duas vezes.
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Autor do tópico
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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. 

01-10-2011 21:26

Vai mesmo. Unless he's behind seven proxies.
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-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Fale Conosco hardMOB Arquivo Início

Fuso horário base GMT -3, 20:44 h
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01-10-2011 21:32

só eu que não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui?
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KiLL, arquero, mainstream e mais 1.

01-10-2011 21:55

idem amigo
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Membro

 Citando Prof. Gilmar 

só eu que não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui?

Pérolas hardMOB: contesto, escrevido, falço, ilários, herotico, autruísmo, concertesa, ofenças, exqueço, aquicilas. Limite
atingido... 
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