
   
  

Once Upon a 

siliconeTale… 



  

Имало едно време в едно 

далечно царство едно момиче 

– красиво, но изключително 

самотно. Макар никога да не 

се е срещало с принца, то било 

влюбено в него, но знаело, че 

той няма да я забележи, 

защото била чувала, че 

харесвал пищни жени.. 

За да се справи с този 

проблем, тя се обърнала към 

знахарката на царството… 



 

  

Но.. нашата героиня не знаела, че знахарката също била влюбена в 

принца.. Тя решила да убие девойката, като и предложила да имплантира 

в гърдите й некачествен силикон –той щял да доведе до трайни 

увреждания, водещи до смърт; не смятала да оформи правилно твърдата 

капсула около импланта…  Никой нямало да разбере как е станало 

всичко… 



 

  

Знахарката обаче не знаела, че момичето имала ангел-пазител, който бдял над 

нея.. Точно преди да изрече  заклинанието и да опропасти живота на нашата 

героиня, се появил ТОЙ. 

- Недей да правиш тази грешка – има сериозен риск от лимфома … Това 

злокачествено заболяване ще сложи край на твоя живот и никога няма 

да можеш да бъдеш със своя принц… 

 



  

„Тази процедурата води до естествено уголемяване на гърдите 

чрез извличане на мазнина от човешкото тяло. Не е прилагана 

досега, но това е бъдещето.. Не го подценявай.. Не бъди като 

всички останали…” – казал Ангела. 



 

  

С тази първа стъпка в козметичните процедури било 

дадено началото на една нова ера в света на 

пластичните операции. 

Като всяка приказка и нашата има щастлив край… 



 

Още от пръв поглед принца се влюбил в девойката.. След като 

разбрал какво е направила тя, за да го впечатли, той й казал, че не е 

била нужно да се променя, защото тя била прекрасна такава 

каквато си е по принцип.  Тя не съжалила за  действията си, 

напротив, харесвала своята визия и била доволна за това, че 

поставила началото на една нова тенденция в царството, която все 

повече и повече набирала популярност сред жените.  

И така.. Не е нужно да казваме, че те заживели щастливо до край на 

дните си… 


