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LuckyStrike 2 mies. temu

W chińskim internecie pojawia się coraz więcej materiałów na temat polskich kobiet. Złe wiadomości dla #incel i #przegryw W Chinach brakuje
kobiet wiec szukają za granica. Konkurencja na rynku rośnie. Link do przetłumaczonego materiału video: https://www.wykop.pl/link/6222163/co-
chinczycy-sadza-o-polskich-kobietach/
#tosachiny #chiny #p0lka #zwiazki #tinder #podrywajzwykopem #ladnapani

+: zalogowany_user, 77023 +31 innych

+33

źródło: 7923D85A-CBB7-47D0-8ADC-3F722FAB7F21.jpeg

77023 2 mies. temu

@LuckyStrike: wpisz w google grafika slavic man asian woman i zobaczysz coś ciekawego
+: milkas98, abuk220 +24 innych

+26

milkas98 2 mies. temu

" slavic man asian woman "
@77023: nie powiem ze byłem zaskoczony XD
+: 77023, abuk220 +7 innych

+9

gimmeabreak 2 mies. temu

Komentarz usunięty przez moderatora
+: LuckyStrike, Uberyzator +4 innych

+6

 

Ripej 2 mies. temu

@gimmeabreak: raus z tagu p0lko
+: milkas98, Flutter_M_Shydale +10 innych

+12

CherryJerry 2 mies. temu

@77023: Tj że jest na odwrót?

+: 77023, yaboi +2 innych

+4

źródło: image.png

gimmeabreak 2 mies. temu

Komentarz usunięty przez moderatora
0

 

LuckyStrike 2 mies. temu

@77023: wtf? LOL, myślałem ze będzie moje zdjęcie z żoną a tu jakieś kitajce

+: 77023, yaboi +1 inny

+3

źródło: 1B3D4D5E-511C-426D-92DD-A33A9E50480C.png

Ripej 2 mies. temu

Komentarz usunięty przez moderatora
0

 

milkas98 2 mies. temu

@LuckyStrike: jesteś raczej odosobnionym przypadkiem
+: LuckyStrike

+1

janusze_automatyki 2 mies. temu

Komentarz usunięty przez moderatora
+: LuckyStrike, Maka0

+2

 

77023 2 mies. temu

@CherryJerry: dokładnie
0

prerogatywa 2 mies. temu

@LuckyStrike: mój kolega z Hongkongu opowiadał mi jak są od nich organizowane wycieczki na Ukrainę w poszukiwaniu żony.

Śmieszkował sobie, że na miejscu wystarczy ubrać się w koszulkę z dolarów, żeby dziewczyny widziały że mają kase (btw on Sam mając
21 lat już nie był gołodupcem, zarobił w pierwszej pracy mieszkając z rodzicami, bo na własne mieszkanie mówił że jest bez szans)
+: aleksiej-trexlebov

+1

LuckyStrike 2 mies. temu

@prerogatywa: na mieszkanie w Hong Kong mało kto ma szanse
0

prerogatywa 2 mies. temu

@LuckyStrike: a jeszcze w tym temacie, skoro ty mieszkasz w Chinach. Nie uważasz, że azjatyccy mężczyźni mają spore kompleksy w
porównaniu do Europejczyków?

Ja poznałem kilku, to wszyscy mi bardzo wzrostu zazdrościli i żalili się, że nie mają szans z Europejkami.
+: LuckyStrike, aleksiej-trexlebov +1 inny

+3

LuckyStrike 2 mies. temu

@prerogatywa: azjatyckie chłopaki mają ciężko w konkurencji z nami
0

Medel1n_ 2 mies. temu

@LuckyStrike: Akurat Azjaci to nie jest dla nas konkurencja.
0

LuckyStrike 2 mies. temu

@Medel1n_: powiedz to Truszczyńskiej ( ͡° ͜ʖ ͡°)
+: ZWGux, Squatlifter

+2

Medel1n_ 2 mies. temu

Komentarz usunięty przez moderatora
0

 

LuckyStrike 2 mies. temu

@Medel1n_: ok 加油
0

Soutaiseiriron 2 mies. temu via Wykop Mobilny (Android)

@LuckyStrike: @prerogatywa: niech se biorą. Ja nigdy więcej nie chcę p0lki. Anyways w miesiąc 4 chinki przerobiłem i z jedną zostanę
na dłużej. Każda z nich narzekała na chińczyków, że są nie męscy i mają małego. Sam z doświadczenia wiem jakie to są pizdy co boją się
zagadać bo z kilkoma poszedłem na kluby
+: LuckyStrike, JaanJuris

+2

PepeXD 2 mies. temu via iOS

@LuckyStrike: #ladnapani ze zdjęcia nie żyje od kilku lat bo popełniła samobójstwo.
(Dagmara Przybysz)

0

Flypho 2 mies. temu

" azjatyckie chłopaki mają ciężko w konkurencji z nami "
@LuckyStrike:
Tak naprawdę to chłopaki wszystkich ras mają ciężko w konkurencji z białymi. Co ciekawe - azjatyckie kobiety mają największe branie
wśród mężczyzn wszystkich ras xD. Podejrzewam, że to przez to, że się zdrowo prowadzą i są zwyczajnie średnio najszczuplejsze
¯\_(ツ)_/¯ .

+: LuckyStrike, 77023 +1 inny

+3

źródło: cms.qz.com

LuckyStrike 2 mies. temu

Komentarz usunięty przez autora
0

 

hipokryzjawkutos 2 mies. temu

@77023: no i co
0

ostatnie 12hGORĄCE DYSKUSJE

LonesomeWild 6 godz. temu

Najbardziej przehajpowany serial na netflixie i
nawet z tym nie handlujecie

#seriale #netflix #opinia #domzpapieru

+607

MagicznyKarolek 11 godz. temu

Czy jest tutaj ktokolwiek, kto widział mieszkanie
w bloku z dużej płyty z dwiema kondygnacjami?
Chodzi mi o to, że ktoś kupił sobie mieszkanie
nad sobą, wyciął dziurę w suficie i zrobił sobie
schody?
Bo tak się składa, że sąsiad zamierza sprzedać
mieszkanie nade mną i naszła mnie myśl xD
#budownictwo #mieszkanie #architektura

+442

Smacznej_Kawusi 10 godz. temu

( ͡° ͜ʖ ͡°) wyczuwam potencjał
#gownowpis #trolling #facebook #matki #madki

+1104
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Kłamstwa Fazowskiego o
Naddniestrzu. Reakcja
Romana z Naddniestrza.

 147

W ten sposób PiS wygra
wybory i będzie miał
większość

 70

Wywiad premiera atakujący
Unię Europejską spodobał się
w Moskwie

 77

Zostawiła Brazylię i
zamieszkała w Polsce

 135

Narasta agresja migrantów.
Doszło do ataków na polskich
funkcjonariuszy! [WIDEO]

 119

Donald Tusk zachwycony
zachodnią różnorodnością
kulturową

 32

Dzień z życia opon w Chinach

 55

Ron DeSantis $5k premii dla
nieszczepionych
funkcjonariuszy

 88

Niemcy już w 1939 roku
rozstrzelali w Warszawie i jej
okolicach 1500 osób.

 70

Fiskus z automatu będzie
karać przedsiębiorców
najwyższą karą

 96
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Wykopalisko 477 Hity Mikroblog Szukaj Dodaj Zaloguj się

Drogi Wykopowiczu
w załączonym linku do Polityki Prywatności przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszego serwisu. Zamykając ten
komunikat (klikając w przycisk “X”), potwierdzasz, że przyjąłeś do wiadomości wskazane w nim działania.

Polityka plików cookies
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
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