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MENDULANG $00.1 -$100.000  

MELALUI PROGRAM PAID TO CLICK 

 

 
Bisa dapet dollar gak perlu : jual / beli e-book, website, cari downline buat di-prospek, sewa 

domain, gak perlu keluar uang sepeserpun cukup kasih tau yang punya website  bahwa anda 

mendaftar karena rekomendasi / referral CAK AND, that’s it! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAK AND 

andthem12@gmail.com or anadhofatu@yahoo.com  

http://www.acakand.wordpress.com/ 

 

 

 

Free 

Edition 
 

mailto:andthem12@gmail.com
mailto:anadhofatu@yahoo.com
http://www.acakand.wordpress.com/


www.acakand.wordpress.com 
 
 

 

 

 

PENGANTAR 

 
Nama Saya Nadhif, Cak And itu nama inisial, tapi ada juga yang manggil kayak gitu, saya 

seorang newbie di bisnis ini. Meskipun demikian saya sungguh percaya jika kita bersama-sama 

bekerjasama kita akan memperoleh manfaat (penghasilan) yang. Sebelum anda memulai mempelajari 

E-book ini saya harus tegaskan bahwa saya bukan penulis E-book ini, saya adalah seorang referral 

(nantinya akan dijelaskan) dari saudara Fajar. Saudara Fajar adalah penulis E-book ini. Dia 

mengijinkan referralnya untuk mengedit dan memperbanyak E-book ini untuk memperoleh referral 

yang lain. Referal bukanlah downline tapi mitra kerja. Sekali lagi saya tidak mencari downline, 

anda tidak perlu membayar sepeserpun ke saya, atau pihak lain. Berikut ini adalah panduan 

yang saya terima dari saudara Fajar yang sudah saya edit berdasarkan pengalaman saya. 

 

Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih secara tulus kepada anda yang telah 

men-download atau meng-copy e-book panduan singkat ini. Mudah-mudahan informasi yang saya 

sampaikan di dalam ebook ini bisa bermanfaat bagi anda para pembaca sekalian. 

Sejujurnya saya mengenal “peluang” ini dari beberapa kali menerima email penawaran agar 

mengikuti program ini, dan juga karena saya sering sekali menjumpai iklan yang mempromosikan 

program ini melalui iklan online, milis maupun melalui blog, tetapi saya kurang tertarik untuk 

mengikutinya, hingga suatu hari saya menemukan beberapa orang yang mendapatkan penghasilan 

ratusan sampai ribuan dollar per bulan dari program ini. 

 

Dulu saya berpikir bahwa program ini hanya menghabiskan waktu dan uang saja untuk 

online setiap hari. Namun, setelah membaca testimony dari banyak orang yang sudah sukses dari 

“kegiatan iseng-iseng” ini, akhirnya saya tertarik dan serius untuk mengikutinya. Semuanya setelah 

melalui kalkulasi yang masuk akal dan melihat peluang yang masih terbuka lebar ditambah 

pengalaman online yang saya dapatkan selama ini. Melalui e-book ini saya akan mencoba 

memperlihatkan kalkulasi bagaimana “kegiatan iseng-iseng” ini bisa menghasilkan puluhan sampai 

ratusan dollar setiap bulan kepada anda. Namun, saya harus jujur mengakuinya bahwa saya juga baru 

mulai (baru sebulan ketika saya membuat e-book ini) dan saat ini sudah menghasilkan $492.36 dan 

tiap hari terus bertambah dari hasil kegiatan ini. Tujuan saya membuat dan membagikan e-book 

gratis ini kepada anda adalah untuk menciptakan leverage (daya ungkit) agar bisa  mempercepat dan 

memperbanyak hasil yang bisa saya dan teamwork peroleh melalui kegiatan online ini (jadi bukan 

untuk kepentingan pribadi semata).  

 

PENJELASAN PROGRAM 

 
Program “klik link dan lihat website dibayar dollar” di internet biasa disebut PTC (Paid to Click) 

Program. Berbeda dengan google adsense PPC (Pay Per Click) di mana anda tidak boleh mengeklik 

iklan anda untuk memperoleh bayaran, di program ini justru anda di bayar untuk mengeklik iklan-

iklan. Ada banyak situs yang bergerak di bidang jasa PTC ini. Ada banyak yang scam (melakukan 

penipuan alias tidak membayar) dan ada sebagian kecil yang benar-benar membayar membernya. 

Salah satu situs PTC yang benar-benar membayar yang akan saya jelaskan panjang lebar di dalam e-

book ini adalah : bux.to 
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Di “bux.to” setiap member mendapat bayaran dari setiap link iklan yang diklik dan 

dikunjungi websitenya selama 30 detik secara otomatis. Sebagai member, anda dibayar $0.01dari 

setiap link yang diklik. Untuk menambah penghasilan anda maka anda bisa mengajak orang lain 

sebagai team kerja anda. Setiap klik yang dilakukan oleh team anda, maka anda mendapatkan 

tambahan $0.01 per klik tanpa mengurangi hasil yang diperoleh team kerja anda tersebut. 

Pada mulanya saya berpikir bahwa kegiatan ini tidak akan menghasilkan uang yang cukup memadai 

karena saya melihat nilai $0.01 yang kalau dirupiahkan hanya sekitar Rp.120 per klik (Kurs $1 = 

Rp.12.000,-). Namun ternyata jumlah ini bisa berlipat ganda apabila kita membentuk team kerja 

(Referral). 

 

Contoh perhitungan komisi: 

-Anda klik 10 link iklan per hari = 10 link x $0.01 = $0.10 

-30 referral mengklik 10 link iklan per hari = 30 x 10 x 0.01 = $3.00 

-Penghasilan harian anda = $0.10 + $3.00 = $3.10 

-Penghasilan mingguan anda = $3.10 x 7 hari = $21.70 

-Penghasilan bulanan anda = $3.10 x 30 hari = $93.00 

Dan dalam 7 bulan = $93.00 x 7bln = $ 651.00= Rp 7.812.000,- ( Kurs $1 =Rp.12.000) 

Lumayan, bukan?Rp 7.812.000,- udah bisa buat BELI LAPTOP BARU. 

Ini baru kegiatan yang dilakukan oleh anda bersama 30 

referral anda. Bagaimana jika anda memiliki 100 atau lebih referral? Coba 

kita hitung jika misalnya anda memiliki 100 orang referral dan masingmasing 

referral melakukan klik 10 link per hari, maka anda akan 

mendapatkan : 

100 orang x 10 link x $0.01 = $10 per hari atau sekitar R p.120.000, - per hari 

$10 x 30 hari = $300 per bulan atau sekitar Rp.3,6 juta/ bulan 

 

Nah… Bener kan kerja iseng-iseng ini cukup menjanjikan? Namun perhitungan di atas tentu saja 

terjadi kalau anda dan para team kerja anda melakukan kegiatan mengklik link di member area 

“bux.to” setiap hari. Tentu saja tidak semua orang mau dan mampu melakukan kegiatan tersebut 

setiap hari. Tetapi meski begitu, anda tetap harus optimis! Yakin saja, dari sekian banyak referral 

anda, pasti ada beberapa orang yang mau aktif agar mendapatkan dollar dengan cara yang lebih 

mudah seperti anda. 

 

Anda hanya perlu promosi dan promosi. Ingat jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini telah 

mencapai angka 28 jutaan orang lebih. Untuk mencari 100 atau 1000 orang referral aktif dari 28 juta 

orang itu tidaklah sesulit yang anda bayangkan. Asal ada kemauan dan usaha!! Lagipula anda tetap 

bisa mendapatkan komisi meski anda bekerja sendiri, hanya saja butuh waktu yang lama kalo kerja 

sendiri. Untuk mengantisipasi agar anda tetap mendapat komisi lebih besar dan lebih cepat, maka 

anda sedapat mungkin setiap online atau mengakses internet menyempatkan diri untuk masuk ke 

member area “bux.to” anda dan melakukan klik di menu “Surf Ads”. 

Jika kesulitan melakukan perekrutan team kerja, anda bisa membeli referral  aktif di “bux.to”. Ini 

bisa memberikan hasil maksimal kepada anda. Contoh, anda beli 100 referral aktif, maka anda 

berpeluang mendapatkan $300per bulan. Dan sekadar info, ada member luar negeri yang bisa 

menghasilkan $5000 lebih sebulan dengan membeli referral aktif di “bux.to”.  

Bagi anda yang tidak mau keluar uang (seperti saya he..he...he.. ) ada cara gratis mendapatkan 

referral sebanyak-banyaknya yaitu dengan menyebarkan e-book panduan yang telah berisi link 

referral anda, seperti e-book yang sedang anda baca ini. Sebarkan e-book secara gratis melalui iklan 
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baris online, atau jika anda memiliki website/blog sendiri, anda bisa menawarkan e-book gratis 

tersebut melalui web/blog anda. Anda juga bisa mencari referral sebanyak-banyaknya dari luar negeri 

dengan memanfaatkan jasa situs Traffic Exchange. 

 

BUKTI PENGHASILAN 

DAN PEMBAYARAN KOMISI 

 
Bagi anda yang masih ragu tentang peluang ini, anda bisa baca testimony 

(kesaksian) para member yang telah sukses di usaha ini  melalui forum “bux.to” 

yang beralamat di www.buxbb.com pada menu “Success Stories”. Anda bisa lihat 

dalam forum tersebut begitu banyak member yang telah mendapatkan 

penghasilan dari puluhan sampai ribuan dollar dengan cara sederhana ini. 
Berikut akan saya tampilkan testimony salah seorang member dengan username 

“ganhefacil” beserta bukti screenshot penghasilan yang ia peroleh dari “bux.to”. 
 

Unbelievers read this: I received my 1st payment!, Alertpay of $1030.57 and I 

have got more $1468.50 to come. 

I invested $600 in referrals and made more than $2500 ( 4 times over my investment) 

Received $1030.57 and I have got 1468.50 to come. At first I was anxious because the server 

problem and payment delay, but I wanna let you know that it's worth every single pennyI put in it. 

On Dec 15, I joined Bux.to. 

On Dec 17, I received 500 referrals, I'd bought and my premium package. 

On Dec 29, Bux.to replaced 29 inactive users. 

On Jan 7, I requested $1030.57. 

On Jan 11, I received 100 referrals, I'd bought. 

On Mar 15, I received my first payment from Bux.to (THANK YOU VERY 

MUCH)and requested $1468.50. 

Emails received from Bux.to and Alertpay : 

 

Yes, I'm a clicker! 
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Bux.to History : 

 

 
Payment Proof 
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I want to thank God for giving me the opportunity to reach this company, my referrals whom made 

Bux.to grows up, the advertisers which support this company and Bux.to for being a serious and a 

honest company. 

Ganhefacil 

A very satisfied bux.to user. 

PS: Keep on clicking, upgrade and buy your own referrals and be a 

successful user as well. 

This post has been edited by ganhefacil: 17 Mar 2008, 06:52 PM 

 

Nah, itu dia bukti penghasilan si Ganhefacil yang menjadi member premium “bux.to”, bagaimana 

dengan yang free member? Ternyata yang free member juga bisa mendapatkan hasil. Berikut 

buktinya: Iceman - Free member paid!, Requested on 28 november 

 

Hi all, 

Today I recieved my first payment ($10). Cashout on 27th November 2007. It was long time, but I 

realize that I am Standard member further Alertpay had problem. I hope now will be everything 

faster.. 
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I Received the Payment which I requested on 27th November. I'm a standard Member. 

CARA MENDAFTAR 

 
Untuk menjadi member “bux.to” agar mendapatkan bayaran darikegiatan yang 

anda lakukan, maka anda harus mengisi formulir pendaftaran secara online 
terlebih dahulu: 
1.Silahkan buka http://bux.to/?r=cakand 

2.Klik link “Register” yang ada di sudut kanan atas halaman depan situs 

“Bux.to”. 
3.Lalu akan terbuka form registrasi online seperti pd gambar berikut: 

 

 
-Username : Isi dengan 3-15 karakter (huruf/angka tanpa karakter khusus seperti @, #, $, dll.) 

http://bux.to/?r=cakand
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-Password: Isi dengan password (kata kunci) minimal 6 karakter, bisa kombinasi angka  an huruf 

yang hanya anda sendiri yang tahu (jangan diberitahukan kepada orang lain, dan jangan sampai anda 

lupa). 

 

-Confirm Password: Isi kembali dengan password anda di atas. 

 

-Email Address: Isi dengan alamat e-mail anda. 

 

-Confirm Email Address: Isi kembali dengan alamat e-mail anda. 

 

-AlertPay E-mail Address For Payments : Isi dengan alamat e-mail 

 

yang anda daftarkan di AlertPay  

Jika anda belum memiliki E-mail AlertPay (atau rekening AlertPay), silahkan daftar di sini  

 
lalu registrasi secara online. 

Setelah anda terdaftar di AlertPay maka anda bisa gunakan e-mail anda untuk mengirim atau 

menerima uang dari mana saja di seluruh dunia. 

Anda juga bisa mengirim atau menerima uang menggunakan rekening e-gold dan paypal melalui 

rekening AlertPay anda. Penjelasan lebih lengkap tentang rekening AlertPay ini bisa anda dapatkan 

di menu FAQ AlertPay 

 

-Your Country: Pilih Indonesia di dalam daftar. 

 

-Referrer (if any) : Ketik CAK AND (username saya sebagai referrer anda). 

Sebagai referrer anda, saya akan berusaha semaksimal mungkin membantu anda jika menemui 

kendala sesuai kemampuan yang saya miliki. Anda bisa menghubungi saya melalui e-mail: 
Anadhofatu@yahoo.com  
 

-Klik/centang kotak di depan tulisan I Accept the Terms of Service. Sebagai tanda bahwa anda setuju 

terhadap segala aturan main dari bux.to. 

-Security Code: Isi kotak isian dengan huruf acak yang ditampilkan. Jika tampilan kode acak 

tersebut kurang jelas, silahkan klik link tulisan “Click to reload” yang ada di samping kode acak 

tersebut, dan secara otomatis kode acak akan berubah. 

 

4.Klik tombol “Register” untuk mengirim form pendaftaran anda. 

 

5.Cek e-mail anda, akan ada pemberitahuan otomatis yang akan dikirimkan ke e-mail anda jika 

pendaftaran anda telah diterima oleh pihak Bux to. 

 

 

CARA MELAKUKAN KLIK YANG DIBAYAR 

 
1.Login ke member area anda, dengan mengklik link menu “login” yang ada di sebelah kanan atas 

halaman utama www.bux.to. Selanjutnya akan terbuka halaman login. 

https://www.alertpay.com/?sXxFybZS0VYjGK0l16QOkA%3d%3d
mailto:Anadhofatu@yahoo.com
https://www.alertpay.com/?sXxFybZS0VYjGK0l16QOkA%3d%3d
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2.Masukkan “Username”, “Password”, “Security Code” pada kotak isian yang tersedia, lalu klik 

tombol “Login”. Selanjutnya anda akan memasuki Member Area anda. 

 

3.Di member area anda, klik menu “Surf Ads” seperti pada gambar di bawah ini: 

 

4.Selanjutnya akan terbuka halaman tempat link-link iklan website yang siap anda klik, dan setiap 

klik dapat bayaran $0.01 seperti terlihat pada gambar berikut: 

 

Ada beberapa category yang tersedia seperti : Computer & Internet, Charity & Nonprofit, 

Shopping & Spending, Reference & Education, Travel & Accommodation, Arts & 

Entertainment, Business & Money, dan Health & Recreation. Setiap kategori terdiri dari 1 atau 

lebih link, dan ada sebagian kategori tidak terisi link iklan sama sekali. Pilihan category ini 

tergantung dari para pemasang iklan (advertiser). Yang perlu anda lakukan adalah mengklik satu per 

satu link iklan tersebut untuk mendapatkan bayaran. Tetapi harus diingat, satu link iklan berdurasi 30 

detik atau lebih tergantung kecepatan akses internet yang anda gunakan. Anda tidak boleh mengklik 

2 link atau lebih sekaligus, karena otomatis akan muncul peringatan bahwa anda sementara mengklik 

1 link yang sedang berjalan. Anda tidak akan mendapatkan bayaran jika anda mengklik 2 atau lebih 

link iklan secara bersamaan. 

 

5.Klik salah satu (sebaiknya berurutan mulai dari atas) link iklan tersebut, maka akan terbuka 

halaman baru (window/tab baru) seperti pada gambar berikut: 
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Tampilan halaman akan terbagi menjadi 2 frame seperti gambar di atas. Frame di atas menunjukkan 

perhitungan waktu tampilan iklan yang berjalan secara otomatis dari hitungan 30 menuju angka 0 

(perhitungan mundur). Frame di bawah adalah tam ilan situs advertiser 

yang memasang iklan di “bux.to”. 6.Sambil menunggu hitungan 30 detik itu, anda bisa mengakses 

situs lain seperti buka e-mail, searching, chatting, dll. dengan membuka jendela 

(window) baru, yang penting situs “bux.to” tetap online. Setelah sampai pada hitungan 0 maka akan 

muncul tulisan “Done” yang berarti anda sudah dihitung mengunjungi situs advertiser seperti pada 

gambar berikut: 
tetapi ingat jangan langsung tutup halaman tersebut sebelum muncul 

tanda checklist() seperti pada gambar berikut: 

 
tetapi ingat jangan langsung tutup halaman tersebut sebelum muncul tanda checklist() seperti 

pada gambar berikut: 

 
Anda belum dianggap menyelesaikan tugas dan dibayar $0.01 jika tanda checklist berwarna hijau itu 

belum muncul. Kadang-kadang juga yang muncul bukan tanda checklist berwarna hijau, tetapi 

tulisan “Not logged in” seperti pada gambar berikut: 
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Jika terjadi demikian, berarti anda tidak mendapatkan bayaran dari link iklan tersebut dan harus 

ulang lagi. Sebaiknya kembali ke member area dan klik ulang menu “Surf Ads” maka akan tampak 

dengan nyata linklink mana saja yang sudah anda klik dan mendapatkan bayaran dan mana yang 

belum. Link yang sudah diklik dan dapat bayaran, mendapat tanda coretan merah yang berarti link 

tersebut tidak bias terbuka lagi dalam waktu 24 jam. Perhatikan gambar berikut: 

 

 
 
7.Lanjutkan kegiatan anda dengan mengklik link yang belum dikunjungi (yang tidak dicoret merah). 

Hanya itu yang perlu dilakukan untuk mendapatkan komisi $0.01 setiap link. Pada umumnya link 

yang anda klik hari ini, biasanya tetap berulang keesokan harinya. Hal ini disebabkan karena yang 

memasang iklan di “Bux.to” masih pemasang iklan (advertiser) yang itu-itu juga. Tidak perlu 

dipermasalahkan, yang penting mereka bersedia membayar kita dengan mengklik link iklan mereka. 

 

MELIHAT KOMISI / BAYARAN ANDA 

 
Untuk mengecek berapa komisi yang anda dapatkan, baik dari kegiatan yang anda lakukan sendiri 

maupun dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh team work (referral) anda, silahkan kembali ke 

member area dan klik menu “My Stats”, maka akan terbuka halaman yang memuat statistic 

penghasilan anda seperti pada gambar berikut: 
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Contoh di atas adalah ketika saya baru 2 bulan lebih menjalankan kegiatan ini dan telah memiliki 

team kerja (referral) 78 orang. Penghasilan saya saat anda membaca e-book ini pasti sudah lebih 

banyak, karena saya setiap hari terus melakukan klik di sela-sela kesibukan saya mengecek e-mail 

dan melakukan kegiatan internet marketing lainnya secara online. Kalau tidak ada halangan, saya 

juga berencana membeli referral aktif di 

“bux.to” agar dapat memperoleh penghasilan pasif bulanan. Menurut hitung-hitungan saya, beli 100 

referral aktif bisa memberikan income pasif sekitar $300/bulan atau sekitar Rp.3,6 juta. Lumayan 

 
 

CARA MENARIK KOMISI (WITHDRAWAL) 

 
Setelah komisi anda mencapai $10 di account “bux.to”, maka anda sudah bisa menarik ke rekening 

AlertPay anda dan selanjutnya anda transfer ke rekening e-gold atau rekening Paypal anda. Untuk 

rekening e-gold, saat ebook ini ditulis untuk sementara waktu tidak menerima pendaftaran member 

baru. Khusus bagi anda yang sudah memiliki rekening e-gold, anda bisa rupiahkan Dollar anda 

melalui e-gold changer seperti di www.indochanger.com. Jika melalui Paypal, saat ini anda bisa 

cairkan  langsung ke rekening bank anda, caranya bisa anda pelajari melalui situs 

www.paypalindonesia.com. 

 

Cara menarik komisi yang telah anda kumpulkan: 

1.Akses member area “bux.to” dan klik menu “My Stats” 

2.Cek jumlah balance account anda, jika benar telah mendapatkan min.$10 berarti anda sudah bisa 

melakukan withdraw (penarikan). 3.Klik menu “Cashout/Convert” maka akan terbuka halaman 

untuk melakukan penarikan komisi seperti tampak pada gambar berikut: 

http://www.paypalindonesia.com/
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4.Klik link “Convert to Cash via AlertPay” jika anda ingin meng-uang-kan komisi anda. Atau anda 

juga bisa mengubah uang anda menjadi biaya  5.Lalu anda cek di rekening AlertPay anda, jika sudah 

masuk maka anda bisa mentransfer uang tersebut ke rekening e-gold anda, lalu anda jual e-gold 

tersebut di www.indochanger.com. 

 

Ada kabar gembira, anda juga bisa menarik komisi anda menggunakan kartu ATM Payoneer. Kartu 

ini bias digunakan menarik uang di ATM mana saja yang berlogo Master Card. Anda bisa memiliki 

kartu ini setelah anda meng-upgradekeanggotaan anda. 

 
Cara mengorder kartu Payoneer, silahkan masuk ke member area dan klik menu “Bux.to Card”. 

Anda harus upgrade keanggotaan terlebih dahulu dengan menggunakan kartu kredit atau membayar 

biaya mengguakan rekening AlertPay. 

 

PENUTUP 
Demikianlah e-book panduan singkat bagaimana mendapatkan Dollar dari “kegiatan iseng-iseng” di 

internet ini, semoga bermanfaat bagi anda. Jika anda mengalami kesulitan dalam memahami e-book 

ini atau memiliki pertanyaan, silahkan kirimkan melalui e-mail ke e-mail saya di bawah. Saya akan 

berusaha membantu anda sesuai kemampuan dan 

pengalaman yang saya miliki. 

Dan jangan lupa untuk rutin mengunjungi blog pribadi saya, karena ada banyak info-info menarik 

yang selalu saya update dan tambahkan setiap ada kesempatan. Siapa tahu aja info-info tersebut 

http://www.indochanger.com/
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bermanfaat dan membantu anda dalam usaha “mengeruk” uang dari ladang internet. Sekian dari saya, 

salam sukses selalu… 

 

 

 

 

CAK AND 

Andthem12@gmail.com 

Anadhofatu@yahoo.com 

www.acakand.wordpress.com 

www.tutorial2-gratis.blogspot.com 

 

PTC program lain yang bisa anda ikuti bersama saya: 
 

Buxify, dengan alamat http://buxify.com/?r=cakand . Anda akan 

langsung mendapatkan $5 saat mendaftar, view iklan hanya 20 sekon, 
iklannya lumayan 

mailto:Andthem12@gmail.com
mailto:Anadhofatu@yahoo.com
http://www.acakand.wordpress.com/
http://www.tutorial2-gratis.blogspot.com/
http://buxify.com/?r=cakand

