Loucas por sapatos, como eu!
Por RAINHA BYA

As redes sociais têm deleites para as "loucas por sapatos" como eu. Vejam
que delícia esse grupo do facebook:
https://www.facebook.com/pages/Shoes-Mania/166140506762633
Olhem essas revistas na web :
http://shoesbook.net/category/interesting/page/3/
http://myshoesjournal.com/category/summer/page/2/

Fiquei babando e copiei aqui modelinhos que gostei mais:

-

amei esse sapato hiper

alto, cor nude, combinando
com jeans skiny !

-

E

esse

maravilhoso ...

florido

...

- Lindo o modelinho de bota
cano curto e super salto,
pretinho, para compor com
jeans !

-

Lembrei

dos

tapetes

vermelhos de Hollywood com
esta

composição

em

azul

claro ... e olha que brincos!!

- Ah se

eu

pudesse andar
no meu dia a
dia com esse
modelito
executiva de
saltão! ...
sonho de
consumo ...
rsss

Que acharam das minhas escolhas?
E vocês, quais modelos fariam mais as suas cabeças?

Amei demais todos !!
Sonhando aqui com tantos saltos enormes e cores !!
Nos sites do exterior os modelos atuais de botas de cano curto, com saltos
altos e finos, são muito sexys e bonitos!
Com o outono acontecendo e o inverno a caminho, as amantes de botas estão
procurando pelos lindos modelos que poderão exibir com prazer, na
composição dos seus looks diários.

Conheço alguns amantes de botas, que enlouquecem ao ver uma mulher
vestida com uma Ankle boot pretinha de saltão fino...e já se imaginam
"pisados" por ela e deliram !!
Eu também me imagino pisando com essas lindas botinhas e vibro!!

Achei lindíssima e elegante essa Ankle boot preta com o salto alto e fino! Se eu
encontrar uma igual, será minha próxima compra, com certeza!

Os sites de moda do exterior dizem que as botas nos clássicos tons marrons e
pretos estão em alta este ano; achei ótimo porque preto é minha cor preferida
(rsss) e é uma cor que combina e compõe qualquer look.

Os estilistas também decidiram que os marrons vão variar dos tons quentes do
conhaque para um chocolate forte, mostrando uma mulher feminina e refinada.

Espero que a indústria brasileira nos brinde com esses tons e modelos de
Ankle boots, já que os calçados importados tem preço elevado, e no quesito
bota,

quanto

mais

alto

o

salto

e

o

cano,

maior

o

preço.

Uma viagem rápida pelo site da AREZZO e algumas outras marcas famosas
brasileiras, eu me decepcionei com os modelos e preços das botas femininas.

Será que só fetichista gosta de botas bonitas? ...

RAINHA BYA

Outros links interessantes
https://www.facebook.com/yoamoloszapatos?fref=ts
https://www.facebook.com/sapatos.altos.372?fref=ts
https://www.facebook.com/amoosapatos?fref=ts
https://www.facebook.com/sapatosblog
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