
Ró Ka Ta
47 perce · 

az elmúlt 1 órában 14en posztoltátok ezt a csajt, és olyan 6an hívtatok meg a keresős eseményre.
nagyon rendesek vagytok, hogy így aggódtok érte, de a képmutató felét szeretném megkérni,
hogy fejezze be a posztolgatást, mert azzal is többet érne, ha elindulna megkeresni. szomorú,
hogy eltűnt ez a lány, én is sajnálom, de szerintem nem lesz jobb neki, ha megosztogatjátok a
képét. de ti tudjátok, hogy kell mindenből divatot csinálni.

Tetszik · Hozzászólok · Leiratkozás

Ez 2 embernek tetszik.

Váli Ferenc Erre majd azért térjünk vissza, ha valamelyik barátnőd tűnik el.
46 perce · Tetszik · 2

Levente Hollósi szerintem ha neked is eltűnne pl egy rokonod te is megpróbálnád facebookon
megosztani,mert így jut el legtöbb emberhez az infó.
45 perce · Szerkesztve · Tetszik · 1

Ró Ka Ta ha a barátnőm, akkor én is megosztanám, de nemhinném hogy mind a harminckétezer ember
ismeri, aki benne van az eseményben, vagy megosztotta
45 perce · Tetszik

Ró Ka Ta ja és igen ez a rokonokra is vonatkozik nyilván
44 perce · Tetszik

Levente Hollósi (vannak még jószándékú emberek)
44 perce · Tetszik · 4

Bálint Török totál fölösleges post
43 perce · Tetszik · 1

Ró Ka Ta persze, fölösleges :D ezt én inkább azokra a posztokra mondanám, amiket azok osztották meg,
akik azt se tudják, ki ez a csaj.
42 perce · Tetszik

Kasza Tibor Egy ember 2 okból tűnhet el. Önhibájából és azon kívül álló okok miatt. Ha valaki berakja egy
furgonba és csinál vele akármit is csinál, azt az embert valószínűleg ezzel a "segítséggel" nem fogják
megtalálni. Ha meg önhibájából kódorog el...történnek ilyenek, majd hazatalál.
42 perce · Tetszik · 2

Váli Ferenc Persze hogyne. Kékfényben meg utcai plakátokon is fölösleges hírt csinálni bármiből, mert ugye
egy tízmilliós országból csak nem ismerheti mindenki.
41 perce · Tetszik · 1

Bálint Török a fb tele van hülyeségekkel amit kommentálni meg fikázni lehet,de ez nem tartozik közéjük
41 perce · Nem tetszik · 3

Ró Ka Ta de te mégis idekommentáltál
40 perce · Tetszik

Bálint Török oké
39 perce · Tetszik

Marci Vargha tudod milyen gyorsan terjed így az info? olyan ismerősöktől láttam ezeket a megosztásokat,
akik jó eséllyel sose találkoztak, és kettejük közt én vagyok az egyetlen közös kapcsolat. nem tudhatod, lehet
tényleg ezen múlik a dolog. és nyugodj meg, olyanok osztották meg, akik nem szoktak minden szarságot, sőt.
36 perce · Tetszik · 1

Bella Bodri ne is haragudj,de manapsag a facebookon terjed minden info,ha epp mar kint van valahol akkor
mar mas orszagokba is eljutott a hir,es pont h kurvara tiszteletre melto ahogy az ismerosei es baratai
viselkednek,es induljanak el megkeresni? mindenki ot keresi vasarnap ota....ha te nem akarod
megosztani,nem kell, csak mivan akkor ha te vagy ilyen helyzetbe...

Keress emberekre, helyekre vagy dolgokra

az elmúlt 1 órában... http://www.facebook.com/rookata/posts/407583649277981
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Kasza Tibor Legegyszerűbb, szólni a médiának. Nem egy olyannak, hogy vagy megosztjuk vagy nem, ott a
televízió, a rádió, dolgoznak ott is olyan emberek akik ilyenekkel foglalkoznak, nem csak a győzike meg a pákó
megy. Ha azt lehozzák, hogy egy kutyát n...

Bővebben
34 perce · Tetszik

Ró Ka Ta én nem haragszom :D persze, gyorsan terjednek a hírek, de gondolom mindenkinek olyan príma
arcmemóriája van rajtam kívül, hogy ha meglátná, tudná, hogy róla van szó. és az ismerősei barátai osszák is
meg, ez szerintem is tiszteletre méltó, de én mindig azokról beszélek, akik azt se tudják ki ez.
33 perce · Tetszik

Bálint Török az ismerősei azért osztották meg,h minél többen kövessék a példájukat...náluk lehet reklamálni
31 perce · Tetszik · 1

Ró Ka Ta én minden hónapban láttam ilyen és ehhez hasonló posztokat, hogy valaki eltűnt. az senkit nem
érdekelt. 12× megosztották, és annyit volt. ez most valamiért ilyen felkapott lett. csak erről van szó.
29 perce · Tetszik

Ró Ka Ta *1-2×
28 perce · Tetszik

Marci Vargha talán mert a lány szekszárdi, és sokan ismerhették személyesen is.
28 perce · Tetszik · 1

Ró Ka Ta akkor osszák meg azok, akik ismerik
28 perce · Tetszik

Bella Bodri azert ilyen felkapott,es az ismeroseid kozott latod,mert a csaj garays volt,es rengetegen
ismertek,en sem ismerem,de barmikor megtortenhetne veled vagy akar velem ha egyedul mesz haza...
26 perce, mobil használatával · Tetszik

Váli Ferenc Pontosan azt tesszük.
26 perce · Tetszik · 1

Edkó Edit Völgyi ezzel énis egyetértek....minek megosztatni meg egyebet csinálni ha nem is ismered a
csajt? csajnálom őt tényleg,megnéztem a képét,megjegyeztem aztán szólok ha látom őt de nem osztogatom
fölöslegesen ismerőseimnek mert sztem már mindenki látta:D és mivan a többi emberrel aki eltűnik? százával
tűnnek el emberek nap mint nap, de őket bezzeg nem osztogatjátok facebookon:)
26 perce · Tetszik · 1

Ró Ka Ta persze megtörténhetne. az is megtörténhetne, hogy holnap elüt egy busz. de én nem hiszem el,
hogy az összes ember aki megosztotta, az ismeri is. de tudjátok mit? meguntam. osszátok meg még 100× ha
annyira akarjátok. úgy látszik nem értjük meg egymást :D
24 perce · Tetszik

Marci Vargha mert amúgy kurva nehéz átugrani a megosztásokat. gondolom nálatok is nap mint nap
picsognak 14 évesek, osztják meg a 132313. 9gag fordítást, írják ki az elcsépelt közhelyeket, de nektek arról
kell picsogni, hogy egy eltűnt lány képét osztják meg sokan

TAPS
24 perce · Nem tetszik · 3

Váli Ferenc Nem ismerik, nyilván. És?
De vigyük akkor tovább. Híradóban is minek leadni, hiszen nem ismerheti egy csatorna teljes nézőközönsége.
Újságban is kár megírni, mert az előfizetők sem ismerik. Sőt a rendőrök is igazán leszarhatnák, mert oké,
hogy a pécsi őrsön a munkatársai ismerték, de most a többiek minek foglalkozzanak ezzel?

Majd írunk neked hasonló okosságokat, ha Te keresel valakit.
22 perce · Tetszik

Ró Ka Ta most nemtudom hogy jött ide a 14 évesezés :D:D énse 14 vagyok, és azok se, akik egyetértenek
velem. a nájngeget meg végképp nem értem mi alapján kapcsolódik ide. én nem írok ki közhelyeket sem. nem
köszönöm a tapsot *meghajol*
22 perce · Tetszik

Edkó Edit Völgyi jah bocs nem tudom átugrani mert mindegyik az xDD...az ilyen 14 évesek kis idióta csajok
rakosgatnak ki azokat szépen letiltom...de azért mégse tilthatom le minden 2 embert xDDD megosztás nélkül
sztem már mindenki vágja a csajt,szal nem értem Marci miért húzod fel magad ezen ennyire:D
21 perce · Tetszik

az elmúlt 1 órában... http://www.facebook.com/rookata/posts/407583649277981
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nyomorult rendőrök,ahelyett h otthon hizlalod a seggedet a gép előtt és posztolgatsz nem érsz vele
semmit,menj ki az utcára és keresd az a legegyszerűbb:D és igen Ferikém tűnt már el barátom,és igen
kerestük,mai napig nem tudjuk hol van,de mégsem tarháltam ezzel senkit facebookon,ámen és béke veletek
:DD
16 perce · Tetszik · 1

Váli Ferenc Kedves Edit, ezúton is hadd gratuláljak hozzá, te egy hős vagy!
13 perce · Tetszik

Ró Ka Ta szerintem mindenkinek joga van a saját véleményét kinyilvánítani. én egy rosszszándékú ember
vagyok, ami a mai nap folyamán ismét kiderült, és sose leszek közkedvelt. köszönöm mindenkinek a
hiperintellektuális megfogalmazásokat. én élveztem.
11 perce · Tetszik · 1

Edkó Edit Völgyi Kata teegy szívtelen dög vagy, velem együtt:D
6 perce · Tetszik

Szólj hozzá...

az elmúlt 1 órában... http://www.facebook.com/rookata/posts/407583649277981
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