Đọc Báo Ta, Báo Tây
BIDEN ĐÃ SẬP BẪY??? Báo Đọc: VIETBF
Một nguồn tin cho hay, tất cả các lá phiếu chính thức đều do Bộ An
ninh Nội địa kiểm soát việc sản xuất. Trên mỗi lá phiếu bầu được phủ
một lớp đồng vị không phóng xạ.
Đảng Dân Chủ đang bị nghi ngờ rất lớn về việc in thêm phần phiếu bổ
sung vào. Họ không hề hay biết về hình mờ đồng vị không phóng xạ
trên lá phiếu chính thức.
Như vậy, việc gian lận (nếu có) vô cùng dễ dàng phát hiện.
Nguyễn Ngọc Già, hắn nói rồi: Đừng giỡn mặt với trùm cờ bạc, vua
gái gú.
Người ta cho rằng, đây là một cái bẫy được Tổng thống Trump giăng ra để đầy đủ căn cứ PHA HỌC đưa tất
cả bọn chuột vô rọ một cách thuyết phục mà tụi này phải CÚI ĐẦU NHẬN TỘI! Há há há!
Nhớ: Có cúi đầu nhận tội thì nên quỳ kiểu Biden cho đẹp, ha! Hi hi hi!
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