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drzwincll.
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Powies6
Powieśó G1<:ANT
G.ł<:ANT _ ALLENA. 1')sunk6w
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сЬ rzeczYj
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po·
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Świetny pomysł
РОIl1У.} - z ]ekkim
lekkim uśmie11~lIlie- nicie 1I Czy
СЧ uwierzysz рап,
pan, ii
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b\ldzic,
panno. Nora - robil:
robi\} ргозtе
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p.·a,vie jak murzyn,
mnrzyn, 0..
а·
- Nie przyjeżdża
przyjeidia chyba
сllуЬа najpierwszym
uajpierwszym mioal
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dziевil}tуш splldkoblerc'l
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