
 
 

   

  BONUS 

 

Barbora, 19 let 

Hledám staršího přítele na vážný vztah. Po       
mých předchozích dvou partnerech zůstala     
v mém srdci temnota. A to i přesto, že jsem se          
v obou případech snažila být ve vztahu velmi        
upřímná. Dokážeš spojit mé rozčtvrcené     
srdce? Pokud ano, volej 909 69 22 69.  
 

Amélie, 56 let 

Jsem nevinná dáma středního věku a již léta        
k sobě hledám partnera. Ale čekala jsem už       
dost. Najdu konečně pořádného chlapa? Jsem      
sice trochu záletnice, ale povětšinou jsem      
věrná a oddaná svému partnerovi. Zavolej mi       
na 909 69 12 69. 
 

Růženka, 78 let 

Už nemohu dál. Moje osobnost je roztříštěna.       
Ale neboj se, každý kousek z ní je plný jen          
toho nejlepšího. Části mého já jsou naprosto       
věrné, jiné jsou zase naprosto nedotčené,      
nevinné. Umím se ale i odvázat, chceš-li <3        
Volej bábí na 909 69 01 69.  
 

Violka, 18 let 

Myslím to s muži upřímně a jsem věrná.        
Nikdo není upřímnější a věrnější než já. Říkám        
věci na rovinu a chlapům nezahýbám. Líbí se        
ti to? Zavolej. Moje číslo je pořád stejné: 909         
69 10 69  
 

Yvonne, 22 let  

Chci být milována. Chci být milována dvakrát       
tak víc, než jsem byla doposud. Doteď jsem        
byla nevinná. Měla jsem ale dva partnery       
a každému z nich má nevinnost vadila. Je na        
čase to prolomit, tak tedy: Nedáme čtyřku?       
909 69 11 69. 

Radana, 19 let 

Hledám pořádného chlapa. Vezmu-li to kolem      
dokola, jsem vlastně nevinná dívka. Navíc      
v nitru věrná až za hrob. To chceš. Zavolej mi         
na 909 69 15 69 a neprohloupíš. 
 

Uršula, 36 let 

Celý život čekám na romantického muže,      
který mě vezme do Francie a obrátí můj život         
vzhůru nohama. Co mohu nabídnout já?      
Lásku, nevinnost a věrnost. Máš zájem? Moje       
linka je volná. 909 69 22 69 
 

Žaneta, 40 let 

Jakožto (většinou) věrná fanynka Komety     
hledám parťáka, který by se mnou chodil na        
zápasy. Jsem nevinnost sama, při zápasech      
moc neřvu, ostudu ti dělat nebudu. Zavolej mi        
na 909 69 01 69 a domluvíme se na         
podrobnostech. 


