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10 najseksowniejszych fanek gier
Odkąd na rynku pojawiła się pierwsza część popularnych Simsów w 1999 roku, emancypacja kobiet w świecie
komputerowej rozrywki przybrała nieco na sile.
O tym, że płeć piękna również gra w najróżniejszej maści gry chyba nie muszę nikogo przekonywać. Odkąd na
rynku pojawiła się pierwsza część popularnych Simsów w 1999 roku, emancypacja kobiet w świecie komputerowej
rozrywki przybrała nieco na sile. Niektóre z nich są na tyle odważne by umieścić w internecie swoje (pół)nagie
fotki, na których pozują obok swych ulubionych konsol i/lub gier. Postanowiliśmy je (prawie) wszystkie zebrać,
ocenić i wybrać dziesięć najlepszych. Właśnie tę dziesiątkę będziecie mieli przyjemność oglądać po kliknięciu na
“czytaj dalej”. Zapraszam, bo naprawdę warto! Ale uwaga - od lat osiemnastu!

Najnowsza propozycja stojaka na pad od Xboxa 360

1. Ponętna fanka Xboxa i Halo
Na pierwszym miejscu uplasowała się blondwłosa miłośniczka Master Chiefa z serii Halo i pierwszego Xboxa.
Wbrew pozorom dużego, czarnego i lśniącego pada od tejże konsoli lubi również trzymać w ręku. Jak widać nic więc
nie jest idealne.

2. Namiętna gitarzystka
Drugie, wciąż bardzo zaszczytne, miejsce przypadło sympatycznej gitarzystce - fance Guitar Hero III. Dziewczynę
tą cechują przede wszystkim bardzo duże i kształtne… oczy. Jako fan serii Guitar Hero muszę powiedzieć, że
chętnie bym z nią pograł w trybie kooperacji. Oj tak.

3. Fanka wielu konsol

Na miejscu trzecim bardzo sympatyczna posiadaczka kilku konsol - DreamCasta, PlayStation 2, SEGI Genesis,
GameCube’a, Nintendo 64 oraz Xboxa. Szkoda tylko, że ta zgrabna blondynka, która spokojnie mogłaby
powalczyć o pierwsze miejsce wykorzystała ten cały sprzęt do zakrycia najciekawszych miejsc swojego ciała,
prawda?

4. Fanka bardzo wielu konsol
Na miejscu czwartym inna fanka kilku konsol. Tym jednak razem kruczoczarna posiadaczka GameCube‘a, NESa (a
także reedycji), SNESa, SEGI MegaDrive oraz GameGear, PlayStation, DreamCasta i bliżej
niezidentyﬁkowanego sprzętu, który służy jej za podnóżek. Najbliżej serca trzyma jednak pada od konsoli Nintendo,
co ciekawe odwrotnie jak w przypadku fotki powyżej.

5. Fanka bardzo wielu rzeczy
Na miejscu piątym tym razem rudowłosa w podobnej pozie co dziewczyny o dwóch pozostałych (nie liczę wszak
siwego…) kolorach włosów. Czyżby więc zmowa? Być może, ale tym razem na fotce oprócz kilku konsol pojawiły się
również bardzo oldschoolowe komputery pokroju Atari oraz kilka maskotek związanych z grami. Widać także, że ta
klawiatura z pierwszego planu również ma się na czym trzymać…

6. Namiętna fanka NESa
Tym razem fanka tylko jednej konsoli. Ale za to jaka fanka. Brunetka o spojrzeniu, które wyprostowałoby niejeden
kabelek od pada. Sama poza, którą przybrała ta miłośniczka Nintendo również niczego sobie, choć nie obraziłbym
się, gdyby na fotce nie było chociaż tych paskudnych, prostokątnych padów. Nienawidzę ich. Pistolet też bym
znienawidził, ale przez wzgląd na Wild Gunmana i Duck Shoot przychodzi mi to znacznie trudniej.

7. Zgrabna posiadaczka Xboxa 360
I kolejna właścicielka tylko jednej konsoli. Za to jaka właścicielka! I za to jakiej konsoli! Next-genowa brunetka
jakby nie patrzeć. W dodatku z seksownym kolczykiem w pępku, którego zapewne używa jako wieszaka do
headsetu Xbox Live. Bankowo.

8. Wstydliwa fanka DeeSa
Na miejscu ósmym znalazła się kolejna brunetka. Tym razem jednak nie zobaczymy nie tylko miejsc intymnych, ale
również twarzy. Dziewczyna jest bowiem dość wstydliwa. Warunki ma jednak całkiem niezłe, a i widać również, że
stylusikiem operuje z hirurgiczną precyzją.

9. (Troszkę) oziębła fanka DreamCasta
Na przedostatnim, dziewiątym już miejscu uplasowała się natomiast nieco oziębła posiadaczka kultowego już
DreamCasta, czyli ostatniej konsoli SEGI. Jestem pewien, że z pomocą lepszego fotografa (ja chcę, ja chcę!)
następna fotka tej niewiasty byłaby o wiele, wiele lepsza. Predyspozycje ma bowiem całkiem niezłe.

10. Warkoczykowa fanka Super Nintendo
A na ostatnim, już niestety, miejscu blondynka tuląca do swego łona ukochaną konsolę - Super Nintendo
Entertainment System. Nazwa bardzo długa, ale zapewne dla tej blondynki z warkoczami długość większego
znaczenia nie ma… a przynajmniej tak twierdzą fani DSa.

Więcej ciekawych newsów znajdziesz na blogu grrr.pl. Blog grrr.pl należy do sieci blogów profesjonalnych
www.blomedia.pl
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