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Wróżby do ciasteczek
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Zaraź kogoś radością!

***

Wyjdź na parkiet i rozgrzej kości! Spotkasz tam pląsające przeznaczenie!

***

Twój związek wejdzie w nowy, ekscytujący etap!

***

Otrzymałeś od losu największe błogosławieństwo: miłość.

***

Nie przesadź z ilością kieliszków, bo już nigdy nikt nie zapomni tego tańca 

na stole!

***

Prędzej czy później będziesz bogaty!

***

Nie jedz tyle ciasta! Wymarzona figura czeka!

***

Będzie dzisiaj gorąco!

***

Miłość to zwycięstwo wyobraźni nad inteligencją.

***

Wróżby dla dorosłych
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Namiętny seks nie jest drogą do udanego związku. 

To udany związek jest drogą do namiętnego seksu.  

***

Szczęście pomaga tylko tym, którzy pomagają sobie.

***

Za godzinę znów zechce ci się jeść.

***

Uwierz w swoje szczęście myśląc o tych, którzy cię kochają.

***

Kto urodził się kurą, orłem nie umrze.

***

Co się odwlecze to nie będzie szybciej.

***

Jeśli okazja wzywa Cię po imieniu, nietaktem byłoby nie odpowiedzieć.

***

Gdyby nie wyjątki, zasady byłyby nie do zniesienia.  

***

Podróż tysiąca mil… zawsze zaczyna się od jednego kroku.

***

Miłości i kataru nie da się ukryć.

***
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Szczęścia nie znaleziono. Przerwij, Ponów próbę, Ignoruj.

***

Nigdy nie zapominaj o przyjaciołach. Szczególnie, jeśli są ci winni kasę.

***

Jak się nie ma co się lubi… To otwórz następne ciasteczko…

***

Konfucjusz mówi: jeśli myślisz, że znajdziesz mądrość na tym kawałku 

papieru, to znaczy, że oszalałeś.

***

Gratulacje! Wygrałeś Big Milka!

***

Bardzo atrakcyjne ciasteczko będzie miało ci coś do powiedzenia.

***

Spotkasz przystojnego bruneta wieczorową porą.

***

Jeśli 3 razy kucniesz i 5 razy obrócisz się dookoła – 

twoja miłość będzie spełniona.

***

W tym roku czeka cię burzliwy romans.

***
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Ktoś, kogo imię zaczyna się na literę M, bacznie cię obserwuje.

***

Śledzi cię seksowny brodacz!

***

Pocałuj osobę najbliżej stojącą lub pierwszą napotkaną. 

Jeśli tego nie zrobisz, będziesz mieć pecha.

Wróżby dla dzieci

Co masz zrobić dziś… zrób dziś.

***

Twoi rodzice bardzo cię kochają.

***

Zostaniesz gwiazdą filmową!

***

Oczekuj na miłą niespodziankę.

***

Zawsze słuchaj swojego ciasteczka.

***
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UWAGA! Ktoś Cię obserwuje! :)

***

Nie ma rzeczy niemożliwych.

***

Wkrótce poznasz bardzo sympatyczną osobę.

***

Za godzinę znów zechce ci się jeść.

***

Gwiazdy mówią, że ktoś poczęstuje cię ciasteczkiem z wróżbą.

***

Twoje kwiaty bardzo lubią kiedy je podlewasz w środę.

***

Powiedz rodzicom o swoim marzeniu, może kiedyś się spełni!

***

Podskocz 3 razy i zrób 2 przysiady. 

Dzięki temu dostaniesz dobrą ocenę w szkole!


