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A világ legszexibb golfozójának kivillant a
combja, és ez vitára ad okot
Nyugat.hu - 2018-12-10 21:48:10
Miközben a magyar munkavállalókat soha nem látott mennyiségű túlórára kötelezhetik, miközben a
parlamentben a politika megcsúfolása zajlik, addig a hanyatló Nyugatnak is megvannak a maga
problémái.
Itt van például Paige Spiranac szoknyaügye.
A világ legszexibb golfozójának tartott hölgy másfélmillió Instragram-követővel dicsekedhet, akik
roppantul örültek, hogy Spiranac megosztotta velük hawaii vakációjának néhány pillanatát.
Igen ám, de amikor tegnap kitette az alábbi videót, megannyi rajongó húzta össze a szemöldökét,
nem is beszélve az ellenségeiről, akik szerint valami borzasztó ízléstelen dolog történt.
Paradise This is the 15th hole at the @maunalanigolf south course. I was told it's the most
photographed hole in the world...I wonder why One of the most beautiful courses I've played.
And yes I hit the green and made par
null

A szőke szépség ugyanis elkövette azt a hibát, hogy túl kurta szoknyát vett magára, amikor a
könnyű szélben ütött egyet, és forgás közben kiderült, hogy – te atyaúristen! – nem egyformán
barnult le a combja, a felső részén ott van a fehér sáv.
Mondjuk lehet, ezt csak a nők veszik észre, a férfiakat jobban leköti a sokat sejtető piros ruha, amit a
szél érzéki módon nekifúj a testnek, kirajzolva annak domborulatait.
Paige Spiranac nem először kápráztatja el a rajongóit rövid ruhákkal. Ebből a korábbi videóból
például kiderül, hogy a fehér szín is jól áll neki.
Mood. New YouTube video is out! Just a reminder to laugh and dance like no one is watching.
Show off your Elaine moves! Check link in bio☺️ #happysunday #newvideo #pxg
41.2k Likes, 645 Comments - Paige Spiranac (@_paige.renee) on Instagram: "Mood. New
YouTube video is out! Just a reminder to laugh and dance like no one is watching. Show..."

Nem is beszélve arról, amikor nem golfozik:
Found true happiness this year when I stopped worrying about the opinions of others and
started to love myself
130.4k Likes, 3,429 Comments - Paige Spiranac (@_paige.renee) on Instagram: "Found true
happiness this year when I stopped worrying about the opinions of others and started to..."
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És így már mindjárt érthető, hogy miért van másfélmillió követője.
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