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K A P I T O L A  D V A N Á S T A

ZLÝ CHLAPEC
-

„Neposlušnosť je základom slobody. 
Poslušní zostanú otrokmi.” 

H.D.Thoreau

ZLÝ CHLAPEC



Potom, ako sme si istú dobu písali, sme sa s Martinou dohodli na 
stretnutí. Už pri písaní mala zo mňa pocit, že sa so mnou môže 
stretnúť, pretože nebudem na ňu nič skúšať. Klasika. Navyše, bola 
len pár týždňov po nevydarenom vzťahu a teraz si vraj nikoho nehľa-
dá. Bývala na tom istom sídlisku, iba niekoľko ulíc odo mňa. Vždy 
som po ňu prišiel pešo a chodili sme sa prechádzať. Rozprávala mi 
o svojom živote, o škole a o chalanoch. Boli to príjemné kamarátske
debaty, ktorých som predtým viedol už mnoho.

Prešlo prvé stretnutie, druhé… a ja som po každom z nich roz-
mýšľal: „Ako ju mám pobozkať? Mám sa jej uprostred rozhovoru 
spýtať, či by jej to nevadilo? Alebo sa mám pred ňu postaviť a z ničo-
ho nič prilepiť moje pery na tie jej? Nabudúce to už musím rozhod-
ne spraviť!” Prišlo ďalšie stretnutie a opäť sme sa boli prejsť. Pomaly 
nám už dochádzali témy, ale vždy som sa vedel nejako vynájsť a ne-
chal som ju, nech rozpráva o sebe. Plán bol z ničoho nič ju pobozkať, 
nech zistím, na čom som a či z toho niečo bude. Ona rozprávala, no 
ja som ju nepočúval. V hlave mi vírilo len to, ako to spravím. Musela 
už ísť domov a rozlúčili sme sa. „Zbabelec! Opäť si to nedal!” v duchu 
som si po ceste dolu kopcom domov opakoval. Prestali sme sa stre-
távať a viac sme sa nevideli. Písal sa rok 2008.

PRESUŇME SA O PÁR ROKOV DOPREDU

„To sa ma ani nespýtaš na meno?” napísala mi Simona do chatu, 
keď som sa s ňou lúčil v deň, čo som jej prvýkrát napísal. Popravde, 
ani ma to v tom momente nezaujímalo, pretože som bol v kontakte 
s desiatkami ďalších a vedel som, že o nej nepotrebujem vedieť všet-
ky osobné informácie k tomu, aby som ju priťahoval. Počas našich 
rozhovorov som bol drzý, podpichoval som ju a nič som si nerobil 
z toho, keď sa mi “vyhrážala”, že si s takým drzáňom nebude písať. 
Jasné. Písala si.



Postupne naše konverzácie prešli do sexuálnych a opisovala mi, 
ako to má rada a ja som len prikladal polienka do ohníka. Očividne 
mala o mňa záujem aj “tak inak”. „Sadneme si vzadu do kina a bu-
dem ti prechádzať rukou po kolene až k tvojmu rozkroku a budem 
ťa dráždiť,” opisovala Simona svoje predstavy z kina. „Ale ja si tam 
fakt chcem ísť pozrieť film. Rob si, čo chceš,” schladil som ju mojou 
nedostupnosťou. Nedal som sa. Nebol som pri nej tým prvopláno-
vým chlapom, u ktorého by dostala hneď to, čo chcela a to ju na mne 
vzrušovalo ešte viac.

DOTÝKAJ SA JEJ OD PRVÉHO MOMENTU

Prišlo naše prvé stretnutie a dohodli sme sa, že si pôjdeme pozrieť 
film do kina. Obrazy toho, čo sa tam bude diať, už boli zasadené a ve-
del som, čo si môžem dovoliť. Prišiel som po ňu, nasadla mi do auta. 
Sexi dlhovlasá blondínka v čižmách na vysokom opätku a v obtiah-
nutých rifliach, v ktorých sa vynímal jej malý pevný zadok. Dopĺňala 
to celé blúzkou s decentným výstrihom, aby ma až príliš neprovoko-
vala. „Veľmi dobre voniaš,” poznamenala, keď sa odo mňa odťaho-
vala po úvodnom letmom bozku. „Ďakujem, som rád, že sa ti páči,” 
sebavedome som jej poďakoval a usmial som sa.

Už od samého začiatku som sa jej začal dotýkať. Najprv som jej 
chytil ruku, pobozkal jej ju, a potom ju v rámci bežného rozhovo-
ru zahŕňal (ne)pravidelnými 
letmými dotykmi na jej stehne. 
Občas som ju po ňom aj hravo 
capol, keď povedala niečo, za čo 
som ju mohol podpichnúť. Te-
raz nemám na mysli premyslené úchylné dotýkanie sa. Žiadne zme-
ny v správaní, keď sa jej ideš dotknúť či zmena tónu tvojho hlasu, 
alebo rovno celej konverzácie. Nič z  toho. Iba nevinné prirodzené 
dotýkanie sa. Ukázal som jej, že som spoločenský a dotyky sú pre 
mňa prirodzená vec. Nerobil som z toho žiadnu vedu.

K dobrým chlapom sa 
chodia ženy vyplakať, 
no k tým zlým vyspať.



KEĎ SA ODDEĽUJE ZRNO OD PLIEV

Aj takto sa dá slušne programovať podvedomie a sexuálna túžba, keď 
príde na lámanie chleba, ktorým je bozk. Príde jej to už úplne priro-
dzené, keď k bozku nakoniec dôjde a nebude mať vôbec žiadne zá-
brany. To preto, že všetko k tomu od prvej správy smerovalo a bozk 
je len prirodzeným vyvrcholením.

Predstav si, aké to musí byť pre ženu divné, keď sa k nej celú dobu 
chováš ako kamarát. Si zdvorilý, ani sa jej nedotkneš a  potom, na 
sedemnástom rande, sa k nej nakloníš a očakávaš, že sa na teba vrh-
ne ako vyhladovaná tigrica, ktorá týždeň nevidela potravu. Nič také 
sa však nedeje, ona sa odtiahne a ty počuješ: „Prepáč, ja nemôžem. 
Nepokazme si naše krásne kamarátstvo,“ a ty absolútne netušíš, kde 
si spravil chybu.

Cestou do kina mi však nezabudla párkrát pripomenúť: „Ale ide-
me len ako kamaráti a budeme slušní, dobre?!” „Pravdaže, ako inak? 
Nestraš ma!” povedal som jej vystrašeným hlasom. Zahral som to 
geniálne. Jedným uchom dnu, druhým von. Jej správy a  to, o čom 
sme sa celú dobu bavili, však hovorili o niečom úplne inom. Iba si 
chcela držať formu. Chcela sa uistiť, že sa na ňu nenamotám a ne-
budem si od toho nič sľubovať. Nechcela predsa pôsobiť ako “ľahká” 
žena, ktorá s chlapmi niečo rieši hneď na prvom rande. To sa predsa 
nerobí.

HRA POKRAČUJE AJ V KINE

Po hodine slovného spoznávania sa, doberania sa a dotykov v aute 
sme konečne prišli pred kino. Po vystúpení z auta sa jej v čižmách 
ťažko chodilo, tak ma chytila pod ramenom. Takto sme už podvedo-
me tvorili pár, a to sme ešte ani nedošli do kina. Všetci naokolo nás 
tak vnímali a vnímalo to aj jej podvedomie. Ak by to nespravila sama, 
navrhol by som to (ako inak) ja. Lístky do kina som mal, pravdaže, 



už dopredu kúpené. Niekto by nám totiž mohol na poslednú chvíľu 
vyfúknuť zadné dvojsedačky. Nič som nenechával na náhodu.

Už v rámci predchádzajúcich dotykov, ktorým sa nebránila a do-
konca ich sama vyhľadávala a po sexuálnych obrazoch o kine i neustá-
leho držania si svojej hodnoty, som vedel, že sa jej môžem (a musím!) 
dotýkať viac. Ešte pred naštartovaním projektoru a  rozozvučaním 
plátna som jej povedal, že príjemne vonia a načiahol sa k jej krku. Pri-
voňal som k nej a nosom som jemne prechádzal po jej šiji hore-dole. 
Ona sa ma spýtala, či to bola zámienka sa k nej dostať bližšie a zneužiť 
to. Len som s úsmevom povedal, že keby som to chcel zneužiť, ochut-
nal by som jej krk perami. Sexuálny obraz „par excellence“. A potom 
som spravil niečo, čo by si asi žiaden normálny chlap k žene na prvom 
rande nedovolil. Chytil som ju jemne pod krk.

HRA NA MAČKU A MYŠ

„Čože si spravil?!“ určite sa v tebe ozývajú teraz rôzne pocity. Je to 
hnev? Rozčarovanie? Strach? Hanblivosť? Skús ich pozorovať a sle-
duj, čo sa v tebe práve deje. Ale aká bola JEJ reakcia? „Uff, ako vieš, 
že to tak mám rada?“ Nikdy by som si to k žene nedovolil, pokiaľ by 
som si nebol istý, že sa jej také niečo páči, už z našich rozhovorov. 
Mal som trochu studené ruky a potreboval som si ich zohriať.

Chytil som ju najprv za stehno a o chvíľu jej zastrčil ruku medzi 
stehná, keď mala preložené nohy cez seba, nech mi ju trochu zohreje. 
Nebránila sa. Po pár minútach sa šla napiť a prirodzene mi ju vytiahla. 
Je to ako hra na mačku a myš. Dám, nedám. Chcem, nechcem. Po-
stupne sa jej ruka ocitla na mojom stehne. Takto to pokračovalo počas 
celého dvojhodinového filmu, kedy sme sa takmer neustále dotýkali.

Na konci filmu som počkal, kým sa väčšia časť kinosály vyprázdni 
a po jej slovách, že je stuhnutá a potrebovala by pomasírovať, som 
sa rukou oprel do jej ramien a krku. Aké okaté. Odtiaľ som ju začal 
jemne škrabkať na zátylku, vo vlasoch a následne som ju silno chytil 



odzadu za vlasy a jemne pohýbal jej hlavou dozadu. Presne ako pri 
sexe odzadu, kedy ju za ne potiahneš. Opäť iba práca s  jej podve-
domím a silný sexuálny obraz. Koniec koncov, takmer sa to nelíšilo 
od toho, o čom sme sa spolu bavili pri našich fantáziách ešte počas 
písania. Robil som iba to, čo mi sama písala, že sa jej páči.

AKO NEDOBYTNÁ PEVNOSŤ

Pomaly sme sa poberali von z kina a pri východe z kinosály som ju 
zľahka chytil okolo pása a jemne jej pohladil zadok. Sú to iba drob-
nosti, ale podvedome jej ukazujú, že dotyky sú ti prirodzené. Ona 
ich berie viac ako vítané a vyhľadáva ich. Potrebuje ich! Po ceste dolu 
schodmi som jej vzal ruku, chytil ju, poprepletal naše prsty a pevne 
stisol. Je to taký starý test, či pevne zovrie aj ona. Ak áno, si na dobrej 
ceste. Stisla.

Vonku, cestou k  autu, ma opäť chytila pod ramenom, pretože 
sa jej zle chodilo a chcela sa cítiť bezpečne. Hľadala moju blízkosť 
a vzájomné neustále dotyky. Odviedol som ju k autu, gentlemansky 
som jej otvoril dvere, nasadli sme do auta a vyrazili sme na ďalšiu 
hodinovú cestu, aby som ju odviezol domov. Takmer po celý čas som 
mal ruku na jej stehnách, ona mi ju držala v dlaniach a voľne hladila. 
Doslova som cítil jej záujem na vlastnej koži.

Neustále mi pripomínala, že ju iba odveziem domov a dnes bude-
me slušní. Ja som jej to tiež potvrdzoval: „Ešte ani neviem, či sa vieš 
dobre bozkávať,“ pomaly som vytváral ďalší sexuálny obraz. Nikdy 
sa nezľakni, keď ti žena hovorí, že bude slušná a ako sa nedá zviesť. 
V momente, kedy to hovorí, si totiž pravdepodobne predstavuje, aká 
je nemravná, zvedená, tvrdo do nej prenikáš a… Vraj sa rozhodla, že 
po tých debiloch, čo mala, bude mať sex už len z lásky. „Pravdaže,” 
pomyslel som si a ako inak, aj toto jej tvrdenie šlo jedným uchom 
dnu a druhým von. Dala mi tým jasne najavo, čo som vedel už z pre-
došlých rozhovorov. “Zlí chlapci” ju priťahujú a vždy podľahne svoj-
im túžbam a hlasu svojho tela.



ŽELEZO TREBA KUŤ ZA HORÚCA

Ako sme sa blížili k cieľu, sama navrhla, že ešte nie je unavená a že 
mám odbočiť z cesty k jednému peknému výhľadu pri rybníku. Bin-
go. Zaparkoval som a vypol motor. Sklopil som si sedadlo a otočil 
som sa jej chrbtom. Môže mi dať masáž. To je drzosť, čo? Najprv 
trochu váhala a vykrúcala sa, ale stál som si za svojím, že ja nedám 
masáž jej, pokým nedá ona mne. Zostal som ticho. Začala ma tak 
nemastno-neslano mágať na chrbte, tak som sa radšej otočil. Sklopil 
som jej sedadlo, otočil si ju chrbtom, pritiahol bližšie k sebe, nato-
čil sa k nej a rukami sa ponoril do jej ramien. Vraj smiem pokojne 
pritlačiť a môžem aj tvrdšie. Nedbám.

Najprv som ju masíroval na ramenách, chrbte, šiji, zátylku a po-
tom som ju opäť začal škrabkať vo vlasoch a  ťahať ju za ne. Uvoľ-
ňovala svoje telo a  jej 
hlava postupne padala 
ku mne. Doberal som si 
ju, nech sa drží na svo-
jej polovici a rešpektuje 
môj intímny priestor, 
takže na mňa začala padať ešte viac. Potvora. Po vyčerpávajúcej ma-
sáži si ľahla na sklopené sedadlo a  oddychovala. To bola pre mňa 
ideálna príležitosť priblížiť sa k nej a nahnúť sa k jej krku, aby cítila 
moju blízkosť. Iba som jej naň trochu dýchal a  znovu sa odsunul. 
Mala neskutočné zimomriavky.

BOZK NA SPADNUTIE

Znovu som sa k nej načiahol a tentoraz som jazykom prešiel po jej 
krku, jemne ho pohrýzol a opäť sa odtiahol. Cítil som, ako jej ďalšia 
vlna vzrušenia prechádza telom, ale jej vedomie sa ešte stále chcelo 

Začni sa jej dotýkať od prvého 
momentu, ako sa spoznáte, 
a už nikdy nebudeš musieť 

riešiť, či ju môžeš pobozkať.



brániť a chcela domov odchádzať nepokorená a slušná. To sa jej žiaľ 
nepodarilo. Následne som sa nad ňu nahol, chytil som ju jemne pod 
krk a svoje pery som priblížil na jeden centimeter od tých jej. Jem-
ne sme sa dotýkali nosmi a občas aj letmo perami. Trochu sa ešte 
v rámci posledného vzdoru uhýbala, ale ja som ju chytil ešte pevnej-
šie a nasmeroval jej pery k tým mojim.

Keď som videl, že už svojimi perami chce dočiahnuť tie moje 
a bolo tam ich letmé spojenie, priblížil som sa na milimeter a sama 
ma začala bozkávať. O necelé dve sekundy už aj svojím jazykom. Až 
tak som dokázal vystupňovať to napätie… Žiadne okamžité vrhnutie 
sa na ňu. Nič také. Mám to rád rafinovanejšie. Stupňovať napätie až 
do momentu, kedy nie je iná možnosť a ona ide explodovať od vzru-
šenia.

Bozkávali sme sa vášnivo a nenásytne. Hrýzol som jej pery, strie-
davo cucal spodnú a vrchnú, jazyk krúžil okolo jazyka či zachádzal 
hlbšie a hlbšie. Držal som ju pritom pod krkom. Hladil som jej tvár 
a rukami som sa pri bozkávaní dotýkal aj jej pier. Ešte aj pri prvom 
bozkávaní som jej dal zážitok, ktorý len tak bežne s chlapmi nezaží-
va. Zasial do jej hlavy predstavu, aké to asi bude pri našom prvom 
sexe. Toto je veľmi dôležité. Prvý bozk je veľmi silná zbraň, a keď to 
spravíš správne, k sexu je to už len krôčik. Ona sama po ňom pôjde 
a nedá si pokoja, kým ho nedosiahne. Keď sa však nebudeš dobre 
bozkávať, bude predpokladať, že ani sex nebude stáť za to.

OBČAS TREBA SKONČIŤ V NAJLEPŠOM

Svoje dotyky som nesmeroval ani k prsiam, ani k zadku a ani k jej bo-
kom, aby necúvala a nemala pocit, že chcem pokračovať hneď v aute. 
Na prvom stretnutí sa predsa nedáva, to by pôsobila ako “děvka” a ja 
som chcel zachovať jej tvár. Na druhom stretnutí, to je už iná reč. 
Tam k tomu došlo vo vyše 90 % prípadov, keď som sa s nimi bozkával 
na prvom stretnutí. Sústredil som sa výlučne na samotný jej pôži-



tok z nášho bozkávania a odtiahol som sa od nej ako prvý. Potom, 
musím sa priznať, som potreboval trochu nabrať dych. Rozdýchaval 
som to a vychutnával som si ticho. Ležal som na sklopenom sedadle 
a pozeral von oknom na hviezdy.

Ona si ľahla na bok smerom ku mne a  začala ma škrabkať na 
ramene. Bol to signál toho, že sa jej to páčilo a  chce viac. Útočila 
dokonca aj na môj rozkrok, a to hneď potom, ako som jej povedal, 
že ma to vôbec nejako extra nevzrušuje. Bol to pre ňu ľahký odfajč 
a chcela sa presvedčiť o opaku. Mal som pravdu. Znovu som sa k nej 
nahol, chytil ju pod krk trochu silnejšie a pritlačil ju tak k sedadlu. 
Začal som ju opäť vášnivo bozkávať, no tentoraz ešte dlhšie a inten-
zívnejšie.

Opäť som sa odsunul prvý a ona zavelila na ústup. Už to ďalej 
nezvládala. Rozumej: „Poďme radšej preč, lebo ťa tu znásilním. Čo 
si potom o mne pomyslíš?“ Pri balení a obliekaní saka som ju oblapil 
a otočil na brucho. Pevne som ju chytil a hladil jej malý pevný zadok. 
Párkrát som jej po ňom pleskol a povedal jej: „Pozrime sa na tento 
veľký zadok.“ Viem, že je naň háklivá a mierne sa urazila. Nikdy by 
som jej však niečo také nepovedal, ak by ho mala naozaj veľký.

K NEJ DOMOV TO BOL UŽ LEN KÚSOK

Je to však ukážka toho, že neobdivuješ jej telo a nie si z nej úplne 
hotový. Stále, aj v takýchto momentoch, si hravý a neustále ju podpi-
chuješ. Hladil som pri tom jej nahé kríže, stehná, zadok či dal jej pár 
bozkov na odhalený bok. Venoval som sa už aj iným častiam jej tela, 
nielen perám. Chcel som, aby mala predstavu o tom, ako by prebie-
hala naša predohra a ako by som si na nej dával záležať.

Zastavil som pred jej domom a dali sme si už len letmý bozk na 
rozlúčku. Žiadne dojímavé srdcervúce lúčenie plné jej jazyka v mo-
jich ústach. Načo to zbytočne siliť. Chcel som jej ukázať, že aj napriek 
tomu všetkému je to pre mňa bežná vec a takéto niečo ma nemôže 



vykoľajiť. Nemôže ťa mať v moci a nemôže to tak cítiť ani v jednom 
momente úvodného spoznávania sa. Žiadne posielanie ďakovnej 
esemesky, ako mi s  ňou bolo dobre, a  že jej ďakujem za príjemný 
večer a blablabla. Po ceste domov som len letmo pozeral na telefón 
v prepážke pod rádiom a čakal, kým mi zabliká. Nesklamala. Vraj si 
mám dávať pozor na cestu a mám jej dať vedieť, keď prídem domov.

Zaspával som s  úsmevom s  chuťou jej pier na svojich ústach. 
Spomenul som si na časy, keď som sa so ženami stretával päť, desať 
či hoci aj dvadsaťkrát a k ničomu nikdy nedošlo. Ako pri Martine, 
pri ktorej som zakaždým rozmýšľal, ako ju mám pobozkať a hľadal 
som tú správnu chvíľu. Tá ale neexistuje. Pochopil som, že keď chcem 
ženu pobozkať a zaradiť sa do kategórie najprv milenca, potrebujem 
si tú správnu chvíľu vytvoriť.

INÁ DOBA, INÝ VÝSLEDOK

Chcel som tú chvíľu vybudovať sériou strategických krokov, ktoré 
rozosievam počas celej doby od momentu, ako som ju spoznal. So 
Simonou som sa zoznámil pár rokov potom ako s  Martinou. No 
doba medzi nimi mi stačila k tomu, aby som pochopil všetko to, o čo 
sa s  tebou delím v  tejto knihe. Či už je to práca na sebe a držanie 
si vyššej hodnoty, alebo drzosť, podpichovanie a  vlastný názor už 
počas písania si, či počas bavenia sa s ňou osobne. Taktiež dominan-
cia a vedenie, keď nič nenechávaš na náhodu a od prvého momentu 
zapájaš dotyky, ktoré sú nevyhnutným krokom k bozku. Bez nich je 
to takmer nemožné.

Pri Martine som to nerobil. Vôbec som sa jej nedotýkal, a preto 
som nevedel, ako bude na bozk reagovať. Pravdepodobne by sa odo 
mňa odtiahla a pozerala by na mňa ako na zjavenie, že čo stváram 
a prečo som to urobil. Nechápala by. Preto do toho celého musíš za-
pojiť zopár sexuálnych komplimentov a veľmi silnú zbraň - sexuálne 
obrazy, aby si s tebou predstavovala všetky tie veci ešte skôr, ako spo-
lu budete osobne.



Toto nebol jediný prípad, kedy sa mi niečo také podarilo. Bolo 
ich viac, oveľa viac. Stačilo mi len nasledovať systém jednoduchých 
krokov, ktoré mi prinášali ovocie. Nebyť iba bábovkou a  dobrým 
chlapcom, ale zapájať viac toho zlého, čo vo mne driemalo. Len som 
tomu potreboval dať voľnosť a pochopiť, že skôr, ako vôbec budem 
uvažovať (ja či žena) o  nejakom vzťahu, potrebujem v  nej vyvolať 
sexuálnu túžbu a príťažlivosť.

Zbalil som jednu pomerne dosť inteligentnú ženu. Spočiatku  
ma ani príliš nechcela, ale skúsil som niekoľko rád, už sa zaľúbi-
la, snáď až po uši. Ale bol som úprimný, otvorený, komunikatív-

ny aj „zlý“. Účinkuje to perfektne. Žiadna poloha prosiaceho  
či kľačiaceho chalana, skôr suverénneho pána. - Jaro



AKTIVUJ SVOJU PRÍŤAŽLIVOSŤ!
1. Na to, aby si sa dostal k bozku, potrebuješ využívať doty-

ky. Začni sa žien dotýkať od začiatku, ako sa spoznávate,
a ukáž jej, že si sexuálna bytosť a že dotyky sú pre teba úpl-
ne normálne. Letmo sa dotýkaj jej ramien, predlaktí, dlaní
a kolien. Na začiatku sú to práve neutrálne dotyky. Pri zví-
taní jej daj bozk na líce a chyť ju okolo krížov, pri vstupe do
podniku ju chyť okolo bedier a preveď ju prahom alebo pri
objednávaní nápoja v kaviarni, keď sedíš vedľa nej, siahni
na jej stehno a povedz jej, nech si objedná prvá. Sú to bež-
né dotyky medzi dvoma ľuďmi opačného pohlavia. Nerob
z toho vedu. Hlavne sa jej dotýkaj!

2. Dávaj ženám sexuálnejšie komplimenty. Namiesto toho,
aby si jej povedal, aká je krásna, alebo že má pekné oči,
povedz jej, že v tých šatách jej postava vyzerá skvele a že
tie opätky zvýrazňujú jej ženskosť a perfektne v nich vrtí 
zadkom. Ide o to, aby si jej dal najavo, že ju berieš ako
ženu, nie ako kamarátku. Vo všetkom sa správaj podľa
toho. Nakoniec nebude tvoja kamarátka, ale tvoja žena.
Všetko začína od teba.

Páčila sa ti táto kapitola? V knihe Príťažlivosť rozoberám v zvyšných 
17-tich kapitolách, ako môžeš tento koncept zlého chlapca skombi-
novať s inými a využiť to, aby si sa stal hodnotnejším chlapom a pri-
ťahoval si lepšie ženy (a aj si si ich udržal!). Celu knihu Priťažlivosť 
teraz možeš získať zdarma na Knihapritazlivost.sk.

Klikni a získaj svoj výtlačok knihy
Príťažlivosť zdarma

https://napreduj.chlap20.sk/pritazlivost-zdarma/?utm_source=ukazka
https://napreduj.chlap20.sk/pritazlivost-zdarma/?utm_source=ukazka
https://napreduj.chlap20.sk/pritazlivost-zdarma/?utm_source=ukazka



