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Sendu novaĵojn, leterojn, fotojn, informojn al Roger Springer rogerspringer@tpg.com.au; 
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Redaktoro   Roger Springer     Provlegita  de  Nicole Else 

SENDATA AL 275 La informa kaj noma paĝoj reaperos nur en la dekaj eldonoj 
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Ctrl+alklaku  la verdajn lokojn,  aŭskultu,  rigardu la Esperantajn ligojn 

 

Ctrl+alklaku   la bluajn lokojn,   aŭskultu,   rigardu  la   Anglajn   ligojn 
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  Brunaj literoj signifas reuzatan sed gravan informon   ABC malnova 

ABC    Nigraj literoj signifas novan aŭ ĝisnunigitan informon   ABC nova 

Pasintaj numeroj de ‘A E’ http://aea.esperanto.org.au/australiaj-esperantistoj/?lang=eo 

  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Esperanto Pocket Textbook estas PROPAGANDILO 

Uzu, fordonu, semu Esperanto-semojn. Ne lasu kopiojn sur bretoj.   
Du pecoj de A4 papero bezonataj por presi la 32-paĝan libreton http://aea.esperanto.org.au/sxlosilo/?lang=eo  

         
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

47. LA GRAMATIKO DE ESPERANTO    LA VERBO.           

                    Nur vorto havanta unu el la finaĵoj –as, -is, -os, -us, -u aŭ –i 

estas verbo. Verbo ĉiam indikas agon, eĉ se temas pri stato. Moderne ni 

ja scias, ke bezoniĝas energio (kio estas ago) por teni la subjekton en 

certa stato. Ni do ne plu dividas la verbojn en agajn kaj statajn. Ĉiuj 

indikas agon. Same ni ne plu dividas ilin en daŭraj kaj nedaŭraj, ĉar eĉ en 

la momentaj agoj ni povas vidi daŭron, ekz. per malrapidigo de filmo.  (Ĉe 

kelkaj tre longdaŭraj agoj la verbo indikas tiun parton, pri kiu interesiĝas 

la parolanto, ekz. “Oni ne rajtas ŝteli”.  

                    Same kiel la substantiva vorto, ekz. ”tablo”, indikas la tutan tablon, ne parton de ĝi, 

tiel ankaŭ la verbo indikas la tutan agon, de komenco ĝis fino. Se do mi diras, ke mi marŝis 

hejmen, mi celas la tutan marŝadon de komenco ĝis fino.  

http://beta.visl.sdu.dk/lingvohelpilo/
mailto:rogerspringer@tpg.com.au
http://aea.esperanto.org.au/australiaj-esperantistoj/?lang=eo
http://aea.esperanto.org.au/sxlosilo/?lang=eo
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                    Notu ke se en la sekvontaj lecionetoj mi mencias substantivon, tio inkluzivas 

pronomon (ekz. “oni”). Kaj se mi mencias adjektivon, tio inkluzivas numeralon kaj pronomon 

adjektivan (ekz. “tia”). Kaj se mi mencias adverbon, tio inkluzivas pronomon adverban (ekz. 

“kiel”).  

                                                                                                                    Marcel Leereveld.  
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Sendu viajn fejsbukajn Esperanto-novaĵojn ankaŭ al la Novaĵletero. 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  http://esperantaretradio.blogspot.co.at/?view=magazine  

Metu la adreson en viajn preferatajn programojn kaj tage Klaku, Aŭskultu, Spertiĝu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

AEA kongreso  2-11 januaro 2015 

http://aea.esperanto.org.au/congress  Venu !  Vidu Paĝojn 6, 7, 8. 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Zamenhofa Festa informo. 

   

Esperanto-Domo  Sidnejo Dimanĉon la 14an de decembro 

Pordoj malfermiĝos je 11atm, manĝo ktp ĝis 1ptm. Sin-prezentaj paroletoj de ĉiuj?  
Poste 3 volontuloj parolos en Esperanto pri interesaj temoj dum 10 ĝis 15 minutoj. 
Naskiĝtagkukoj, pli da manĝo, trinkado, interamikaj konversacioj, renkontiĝoj kun 
malnovaj kaj novaj amikoj.       Finiĝos ĉirkaŭ 4 ptm. 

   

 La Esperanto-Federacio de Viktorio 

Invitas vin al nia “Zamenhofa Festo”6.30 ptm, Sabato 13a Decembro 2014 
Ĉe la “Melbourne Unitarian Peace Memorial Church” 110 Grey Street, East 

Melbourne  Ĝuu vesperon de muziko, kantoj, parolado, kaj aliaj distraĵoj.  
Bonvolu alporti pladon.  Ni esperas ke vi celebros kun ni 

   

La Adelajda Esperanto-klubo. 

Kiel kutime en Adelajdo, ni festos la grandan okazon ĉe Indrani, 71 
Hindmarsh Circuit, Mawson Lakes, sabaton la 13-an de decembro, je la 16-a 
horo.         Informo el  „Tamen Plu“ 

http://esperantaretradio.blogspot.co.at/?view=magazine%20
http://aea.esperanto.org.au/congress
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La Esperanto-Doma Gastdormejo.  Estontaj gastoj 

Indrani BeharryLall el S.Aŭs.  alvenos Dec.30 kaj foriros aŭ Jan.1 aŭ Jan.2, 
Ilia Dewi  el Indonezio  je la 29a de decembro kaj restos ĝis la 1a de Januaro. 

Jesa (Hyon-suk) Entute 4 koreinoj restos ekde la 13-a ĝis la 19-a de januaro. 
 
Sur tiu filmeto vi povas vidi Jesa (Hyon-suk) kiu deziras restadi en 
Esperanto-domo. 
https://www.youtube.com/watch?v=pzVHUHxNuQc 
 Amike, Nicole 
 
                                                                                 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Esperanto-Domo  Sidnejo  

Merkredon la 26an de nov Roger Springer laboris en la korto kaj domo,  Margaret 
Chaldecott laboris farante ĝeneralajn oficejajn/domajn laborojn kaj Ian Wylles 
laboris en la arĥiva ĉambro.  Ŝtelisto envenis dum ni laboris ekstere malantaŭ la 

domo. 
La ŝtelisto ŝtelis la mansakon de Margaret. Mi informis ankaŭ la bankon de la EFNSKon kaj 
nuligis la monkarton de la EFNSK. 

La venonta aferkunveno okazos je dimanĉo la 30an de Novembro. 
10.30atm preparado por la kunveno, 11atm komenciĝos la aferkunveno, 1ptm lunĉo, 2ptm 
programo, 3ptm kafo, 4ptm fermiĝos la kunveno. 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Malkovru Esperanton  (Sur Paĝo de Doctor Dada  Jonathan Cooper) 

Also in English 
Por tiuj kiuj interesiĝas pri Esperanto, sed deziras iom pli ol nur 
rapidan resumon, ekzistas alloga multkolora 24-paĝa libreto, 
kiun oni povas elŝuti senpage, nomata “Discover Esperanto”. 
Ĝi estas angla traduko de la Esperanto-libreto “Malkovru 
Esperanton”, produktita de ILEI kaj E@I. 
Ĝi estas ankaŭ disponebla en ses aliaj lingvoj, inkluzive de 
Esperanto. 
Enhavo  

1. Bazaj informoj pri Esperanto 
2. Lingva prezenteto de Esperanto 
3. Personaj rakontetoj pri Esperanto 
4. Zamenhof, iniciatinto de Esperanto 
5. Esperanto el psikologia vidpunkto 
6. Kutimaj demandoj pri Esperanto 
7.   Lokaj informoj pri Esperanto 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjxxxxxxxxxxx 

https://www.youtube.com/watch?v=pzVHUHxNuQc
http://www.doctordada.com/
http://www.doctordada.com/esperanto/discover-esperanto/?lang=en
http://ikso.net/broshuro/pdf/malkovru_esperanton_en.pdf
http://ilei.info/
http://www.ikso.net/eo/index.php
http://ikso.net/broshuro/pdf/malkovru_esperanton_en.pdf
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ESPERANTO OFICIALE 

FARIĜIS  

NEMATERIA KULTURA 

HEREDAĴO DE POLLANDO 

La 20-an de novembro prof. Małgorzata 
Omilanowska, la pola ministro pri kulturo kaj nacia 

heredaĵo, aprobis lokigon de la lingvo Esperanto sur la "Polan liston de nemateria kultura 
heredaĵo". 
Tio estas rezulto de klopodoj iniciatitaj de Edmund Wittbrodt, membro de la pola senato, kaj s-
ro Kazimierz Krzyżak, estrarano de la Pola Asocio Eŭropo-Demokratio-Esperanto (EDE-PL). 
 La nuna sukceso estas bazo, antaŭkondiĉo por proponi al UNESKO enlistigi Esperanton sur la 
"Reprezentan liston de nemateria kultura heredaĵo de la homaro". 
Gratulon al la pola sekcio de EDE!  Lingvo-Studio, L.S.  www.eventoj.hu 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

AEA Informas     

Aŭstralia Esperanto-Asocio      

ACN 121 495 789       C/- G.P.O. Box 2122, Melbourne 3001   

 2014-11-27 AEA raportas: 
Nian lastan Skype estrarkunvenon  (27/11/2014) ĉeestis 
Heather, Indrani, Jonathan, Kam Lee, Margaret, Sandor kaj iomete Bradley el Novzelando 
* DISKUTO KUN BRADLEY MCDONALD 
Ni diskutis pri la Esperanto-Movado en Nov-Zelando. Bradley ne estas kontenta kun la nuna 
situacio en NZ. Ni provis kuraĝigi lin. 
* VENONTA KONGRESO EN 2015 EN MELBURNO EN JANUARO 
- La Melburna Klubo decidis pagi por la partopreno de Teofilo el Orienta Timoro. 
- Ni havos kelkajn internaciajn partoprenantojn: Ilia el Indonezio, Teofilo el Orienta Timoro, 
Serge el Novkaledonio, 2-4 el Koreio, kelkajn Novzelandanojn, eble 4 Sudafrikanojn 
- La programo evoluas. Ne hezitu kaj prezentu ion. 
* ROBERT BUDZUL - LIBROSERVO 
Kam vere sendos kelkajn librojn al Heather en Melburno. 

* ADRESARO 
Estas multe da laboro. Heather devas kontroli ĉiun adreson. 
* ESK 
Ni ankoraǔ intencas havi numeron antaǔ kristnasko. Ni devas finverki la artikolojn. 
* KOMUNA RAPORTO 

http://www.eventoj.hu/
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Jes, ni refoje skribos komunan raporton.  
La venonta Skype estrarkunveno okazos ĵaǔdon, la 11-an de dec, je la 19:00 (18:30) 
Heather, Kam Lee, Indrani, Jonathan, Margaret, Sandor 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

La ŝlosila libreto celas propogandi Esperanton.  

 

Ĉu vi havas pli bonan metodon por rapide klarigi pri Esperanto al 
ne-Esperantisto?        
Roger Springer    

 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Pasporta Servo: Internacia gastiga 

servo per Esperanto 

Pasporta Servo estas adresaro de homoj el la tuta mondo, kiuj senpage akceptas gastojn en 
siaj hejmoj. Por tio, la gasto(j) kaj la gastiganto(j) devas nur scipovi Esperanton. La 
adreslibro 2011 enhavas 1089 gastigantojn el 90 landoj.  
La gastigantoj indikas la kondiĉojn, ekz-e pri nefumado, aŭ la nombro da gastoj aŭ tranoktoj, 
kaj povas mencii diversajn komentojn pri siaj interesoj, deziroj, atingebleco kaj simile. 
Gastigantoj ĝuas akcepti homojn de diversaj landoj, gastoj ĝuas senpagan restadon, kaj ili 
facile interkomunikas per Pasporta Servo. Ofte, gastigantoj helpas al gastoj pri 
transportado, ekkoni la lokon, ktp. 

Kondiĉoj por la uzado de Pasporta Servo 

Pasporta Servo estas servo de la Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO). Ĝiaj 
celoj estas faciligi vojaĝadon al Esperantistoj, kaj tiel helpi al la starigo de kontaktoj trans 
limoj de lingvoj, kulturoj kaj generacioj.  
Gastoj kaj gastigantoj devas scipovi la Internacian Lingvon Esperanto.  
Gastoj rajtas laŭ interkonsento je senpaga tranokto ĉe la gastiganto. Pri eventualaj servoj 
aŭ komunaj aktivecoj kiel manĝoj, ĉiĉeronado kaj simile la gastiganto kaj la gasto 
interkonsentu.  
Pasporta Servo rajtas esti uzata nur por la menciitaj celoj kaj ne por aliaj kiel ekz. 
helpopetoj, korespondopetoj, anoncoj, varbado…  
La gasto devas respekti la regulojn kaj kondiĉojn de la gastiganto laŭ la informoj en la 
paĝaro kaj interkonsento.  
Gastigantoj kaj gastoj raportu al la PS-teamo pri eventuala misuzo aŭ malrespekto de 
reguloj de PS fare de aliaj uzantoj. Pro la naturo de la servo, ni ne povas garantii la ĝustecon 
de la informoj, nek akcepti ajnan respondecon kaze de misuzo.  
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Aŭstraliaj Gastigantoj   Pasporta Servo    E-gastigantoj tra la mondo 
 

   

 

 
 
 
 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

 
 

Kial via Klubo ne estas en la supra  tabelo?? 
 

Lokaj Aŭstraliaj Esperanto-Kluboj  Vidu  Vidu  Vidu  Vidu  Vidu  Vidu  Vidu  Vidu  Vidu  Vidu

Listigitaj en la AEA ret-paĝoj kaj Aliaj  AE184  AE185  AE186  AE187  AE188  AE189  AE190  AE191  AE192  AE193

AEA informas  AE185  AE187  AE189  AE191  AE193

Brisbana Esperanto-Societo

Brisbana Esperanto-Kafo-Klubo

Centra-Marborda Esperanto-Klubo  AE185  AE186  AE187  AE191

Esperanto-Federacio de Nov-Sud-Kimrio  AE184  AE185  AE187  AE189  AE190  AE191  AE192  AE193

Esperanto en Sudaŭstralio  AE184  AE189  AE191

Esperanto-Federacio de Viktorio 

Esperanto -Kafo-Klubo De Kanbero

Esperanto-Ligo de Okcident-Aŭstralio  AE192

Esperanto-programo de 3ZZZ Aŭstralia  AE187  AE192

Manlia Esperanto-Klubo  AE184  AE185  AE186  AE188  AE190  AE192

Melburna Esperanto-Asocio  AE186  AE188  AE189  AE191

Melburna "Meetup" Grupo  AE185

Tasmania Esperanta Societo 

Toowoomba Esperanto-Societo

Torkia Esperanto-Kafo-Klubo

Informu AE se la listo eraras   rspring@tpg.com.au

Sendu informon pri via klubo   
Estigu parto de la estonta historio de Esperanto ĉe Aŭstralio

Miranda L  

Pascoe Vale 

South 
 

Paul G  

Tura Beach 
 

Kay A  

Brisbane 
 

 

Robert B  

Hobart 

 
Ian G  

Grovedale 
 

Kingscliff 
Aŭstralio  

 

 

Paŭlo D  

O'Sullivan 

Beach 

 
Bernd W  

Mount Stuart 
 

Marumi S  

Torquay Vic 

 

 

Indrani B  

Mawson Lakes 
 

John G  

Lilydale 
 

Franciska T  

Mount Evelyn 
 

 

Alan T  

Fountaindale 
 

Penelope V  

Candelo 
 

 

Carlton 
Aŭstralio  

 

http://pasportaservo.org/
http://pasportaservo.org/ejo/458/
http://pasportaservo.org/ejo/856/
http://pasportaservo.org/ejo/1100/
http://pasportaservo.org/ejo/1200/
http://pasportaservo.org/ejo/1690/
http://pasportaservo.org/ejo/1590/
http://pasportaservo.org/ejo/134/
http://pasportaservo.org/ejo/2047/
http://pasportaservo.org/ejo/1675/
http://pasportaservo.org/ejo/243/
http://pasportaservo.org/ejo/75/
http://pasportaservo.org/ejo/58/
http://pasportaservo.org/ejo/68/
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Jen la afiŝo por la UK en Lille  Amike, Nicole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


