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Petreceri cu striptease, dansuri si "parfum de femeie"

Constantencele s-au dezlantuit de 8 Martie
106

Doamnele si domnisoarele au preluat in mod extrem de spectaculos comanda distractiei din
weekend. A fost 8 Martie la Constanta! Buna dispozitie la cote inalte a acaparat orasul in seara de
sambata, iar petrecerile au fost numeroase si... spumoase ca sampania care a curs prin cluburi si
restaurante. Indiferent de varsta, cele mai multe dintre petrecarete si-au lasat partenerii in
"stand-by", s-au mobilizat in grupuri, cu eleganta si entuziasm, si au petrecut pana dimineata.
Stripperii au facut si ei parte din peisaj, conform traditiei, determinandu-le pe multe fete sa lase
inhibitiile deoparte, insa nu doar dansatorii "cu patratele" le-au facut pe plac, ci si mai multi artisti.
Fara certuri, fara incidente "de pahar" si chiar fara fite, in anumite localuri, petrecerile de 8 Martie din
weekend le-au lasat constantencelor amintiri cat pentru o primavara intreaga, cel putin.

	"PÃTRÃTELE" IN RING  Seara a inceput destul de devreme pentru numeroase constantence,
imediat dupa lasarea intunericului, mai ales pentru cele care au preferat petrecerile din alte localuri
decat cluburile. In timp ce cuplul umoristic Romica Tociu si Cornel Palade impartea flori fetelor care
petreceau la restaurantul Colonadelor, in salonul alaturat, de la hotel Ten, incepea "dezmatul"
stripperilor de la Mistique Boys. Reactia sonora a fetelor din interior a "tradat" cele ce aveau sa se
intample. Trei masculi cu grupele de muschi bine definite, inalti de aproape 1,90 m, au intrat, pe
rand, in mijlocul catorva sute de femei. Au dansat si s-au dezbracat cu miscari galante pe muzica,
iar dintre constantencele care au facut un imens cerc in jurul lor au ales cateva, pe care le-au
mangaiat, le-au luat la dans si le-au pipait usor. Unele au fost timide, insa altele i-au ajutat sa
renunte la lenjerie intima si i-au pipait pe spate si pe piept. Totul s-a desfasurat in fata camerelor de
filmat ale telefoanelor, insa cam in... viteza, pentru ca stripperii urmau sa ajunga la alte sapte
petreceri. 

	8 MARTIE LA CINÃ, IN CUPLU Alta petrecere, alt ambient. La hotelul Iaki din Mamaia, doamnele
au luat cina impreuna cu partenerii lor, alaturi de care au si dansat si au urmarit programul artistic cu
dansuri moderne si muzica live. "De 8 Martie, am pregatit o seara speciala, cu o trupa de dans si un
recital cu solistul Robert Cristian. Si meniul a fost unul special, cu o gustare mixta, iar ca fel principal
s-a servit muschiulet de porc cu crusta de alune. La desert a fost un mousse de ciocolata cu aroma
de vanilie", a declarat managerul restaurantului din cadrul hotelului Iaki, Victor Amaximoaie. 

	FITE DE CLUB Constantencele care au tinut neaparat sa isi etaleze feminitatea in club s-au
inarmat, evident, cu dotarile de fite. Tocuri inalte, fuste scurte, pantalonasi scurti peste ciorapi,
ciorap-plasa care lasa la vedere tatuaje cu fundite pe coapse, portjartier la vedere sau
pantaloni-salopeta peste bluze transparente cu decolteu, in diverse combinatii, au reprezentat
elementele de look cel mai usor de observat. 

Doamnele si domnisoarele care au petrecut in clubul Pride noaptea de sambata au avut de asteptat
cateva ceasuri pentru a primi vizita stripperilor Taboo Boys & Mihai Mitoseru, care au ajuns cu
intarziere, din motivul lesne de inteles, din cauza numarului mare de evenimente la care au fost
solicitati. Si nu doar doamnele au avut de asteptat, ci si partenerii lor, care s-au relaxat pe
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canapelele din holul clubului, avand interdictie de a intra in sala pana dupa show-ul de striptease.
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