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TALLINNA REAALKOOLI AJALEHT

L6ppevast kooliaastast

Catlyn Kirna
12. klassilryetaja,

e nd i n e Reaali P oisi pe atoi m etaja

Reaalikate foorum - www.zone.ee/reaalikad

Reaali Poisi uus koduleht - www.hot.ee/reaalipoiss

Mis selle aasta jooksul
juhtunud o[...
Staadion sai  korda

Enam pea keegi jalgpalli miingides punase tolmukihiga kattuma. Mullu juulikuus
sai meie staadion endale euron6uetele vastava tolmuvaba kunstmurukafte.
Eest i  meist r iks nais te k i imnev6ist luses

sai Katrin Talvik, Reaalkooli 10. klassi 6pilane.
6peta jate pdev

toimus seekord 4. oktoobril. Nagu ikka, said k6ik palju nalja ja 6pilased olid r66msad,
et 6ppima ei pidanud.

K6 rge im  saavu tus  Reaa l koo l i  g i imnaas ium i  j a l gpa l l i  a j a l oos
on niiiidsest pronks septembris-oktoobris 2002 toimunud Tallinna Koolinoorte

Meistriv6istlustelt.

Ka l j u  Ka l l as te ,

Reaalkooli teenekas matemaatika6petaja, sai 2002. aastal 75-aastaseks.
1 20. lennu miitsistamine oktoobrikuus
Mdrg id  r i nda  Reaa l i  ab i t u r i en t i de le

8. novembril sai 118. Iend endale koolimiirgid.
Kool ivormi  kehtestamise katse,

mis jdi sel aastal siiski teostamata.

Kool on l6ppemas, suvi tuleb. Nii on see oLnud
igal aastal juba ammustest aegadest. M6nede
jaoks on see aasta eriline, l6petatakse kooli v6i
minnakse esimesele suvevaheaiale. Tahaks loota,
et suvel tuleb midagi toredat.

Mis siis on iuhtunud selle moodunud aasta
jooksul? K6ige ametlikumast poolest tuleb
meelde presidendi kiiLlaskiiik. Peetud k6ne oli tal
selline nagu alati, aga mitte sellest ei tahtnud ma
tdna rddkida. Olen ju mina iiks neist peotdiest
inimestest, kes sel aastal viimaseid kordi Reaali
astub. Vaadates tagasi oma kooliaastatele on
tulnud mitmeid m6tteid. K6ige vhrvikam
mdlestus on ehkk6igil mingi pahandusv6i jama,
mis olnud on. Mina nditeks ei unusta seda, et
mind viiga tugevalt koolist lahtkuma sunniti. Ma
kiill ei liiinud, aga naljakas oli ikka, arvestades
seda, et ma pole kunagi kooli kui sellist eriti
hinnanud. Selguse m6ttes v6ib siiski cielda, et see
polnud meie maja seinte vahel. Tahaksingi
tuletada ka sellele majale siin meelde, et hinded
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pole k6ige olulisemad ja 6petajad pole jumalad,
kellel on alati 6igus. Just see on iiks imelik asi
kooli juures: alates algklassidest rddgitakse
6pilastele, et nad peavad iidema, kes akna katki
tegi, aga 6petajad ise moodustavad suletud ringi,
kuhu sisse ei pddse. M6nes koolis ltikatakse
k6rvale kauued 6petajad. Olen alati oodanud
seda, et ka 6petajad oleksid n6us enda seast
tulnud mustale lambale midagi iitlema. Ma
m6istan, et 6petamine on raske. Olen ise ka
seda tocid teinud nii raha eest kui ka ilma, aga
siiski pole tegu jumalatega, eksimine on inimlik.

|ust eksimine on see, mida koolis ei sallita.
Kui sa kontrolltoos vea teed, saad ju halva
hinde. See on midagi sellist, mille ma kaotaks
koolist hetkega, aga veel praegu pole see minu
tena.

Kokkuv6tteks loodan, et Reaalkool prisib
veel kaua ja areneb kogu aeg edasi, sest aastate
pdrast on meil, praegustel l6petajatel, vaja
kuskile oma lapsi saata.

lk. 2 - Karit ja Helen

fk. 3 - Kaarelja Mihkef

lk. 4 - oltimpiaadid

Reaal i  Poiss 6nnit leb

S i l v i a  M u m m a  8 .  j u u n i
T r i i n u - L i i s  V a h t e r  1 4 .  j u u n i
S i r j e  J a u p  1 5 .  j u u n i
Le i l i  Nappo 23 .  juun i
Kat r i  Vesk ime is te r  23 .  juun i
Kers t i  Lenter  4 .  juu l i
Ve l lo  Jung 7 .  juu l i
Meh is  Pever  8 .  juu l i
T i i u  S i i m o n  I  1 .  j u u l i
Reet  Orusaar  18 .  juu l i
Ju ta  Soans-Laanpere  21 .  juu l i
Ka t r in  Kuusk  2 .  augus t
He len  Kaas ik  6 .  augus t
Kaie Kadaksoo 8. august
I n n a  H a r u  1 3 .  a u g u s t
S i l v ia  Lepa laan 26 .  augus t
Gunnar  Po lma 26.  augus t
Kat i  Kangas 29 .  augus t
Andres  Ta l ts  31 .  augus tf/"tkub vii m asel leh ek,ljel...



Karit Kaasik
Kus kiiisid p6hikoolis?

P6hikoolis kiiisin Pirita Majandusgiimnaa-
siumis (6 esimest aastat oma koolielust).

Kuhu veel katseid tegid?

Katseid tegin GAG-i ja VHK giiLrnnaasiu-
mi teatriklassi (muide, pdisesin isegi teise
vooru, kuhu otzustasin siis mitte enam min-
na).

Ifuhu kavatsedpeale p6hikooli 5ppimaminna?

Kuna Reaal mulle n6nda kallis on:), siis
kahdemata tahan siin giimnaasiumis jetkata.

Miks jatsid vana kooli maha?

Vana kooli?!? ... hm, Pirita!? (ausalt oeldes
polnud see suurem asi kool, pealegi oli see
niiiid nii ammu, et kes seda enam mdletab)
Tdhendab siis, et oma kooli ma kuhugi veel
ei kavatse jdtta.

Missugusel juhul jaulaid Reaalkooli maha?

.. Reaalkooli ei jdtaks mingil juhul maha.
I-Ildiselt siis, ... enne keskkooli l6ppu ei
tahaks siit ktilveel kuskile liikuda!

Mila valisid Reaalkooli?

Kunagi seitsmendasse klassi siia kooli tulles
arvasin, et see on hea kool. Niiiid ma enam
ei arva. ma tean, et see on vega hea kool!

Mida teadsid enne Reaalkoolist?

Enne siia kooli tulekut ei teadnudki eriti
midagi.(oh... mind kiill, tiiitsa kinnisilmi
ft]in)

Mida arv"ad Reaalkoolist niiiid?

Ainulthead...

Mida arvad katsete korraldamisest ja
iilesannetest?

Kuna ma 6nneks ise neid katseidtegema
ei pidanud (viuh,..) siis raske cielda, kuidas
nad mulle sel esmaspdeva hommikul, mil
sajad tublid 6pilased neid lahendasid,oleksid
v6inud tunduda, aga koolitunnis
Iahendades v6ib vist vdita, et ega kerged
nad ei otnud!

Mida arvad Reaalkooli traditsioonidest?

Reaalkooli traditsioonid on vdga
positiirme ndhtusl Tore ju...:)

Mida tegid endises koolis iihiskondlikult
kasuliklcr?

Need kolm aastat, mil ma Reaalkoolis
olen 6ppinud, olen piiiidnud anda oma
parima kooli heaks. Nii palju kui v6imalik
esindanud kooli spordivdistlustel, osalenud
erinevatel iiritustel,... ja lihtsah piitidnud oila
tubli ja tore reaalikas!

Millega kavatsed Reaalkoolis tegelema hakaa?

Oppimisega kindJasti (mitte, et ma sellega
juba praegu ei tegeleks...) ja kindlasti v6tta
osa k6igest, millest vdhegi osa v6tta annab!!!

Millegaiildse tegeled?

Vabal ajal tegelen siis tantsimisega (vaba-
tantsuga tdpsemalt), mida ma viga

armastan, ...kdisin ka nditeringis, mille aja-
puudusel pidin (ajutiselt) katki jdtma.
Meeldib palju kiiia (teatris, kontsertidel...
kus iganes midagi huvitavamat toimub) ja
iildse ringi liikuda (ka niisama jalutada).
Vdrskes 6hus meeldib viibida! :).Uhes6naga
avatud k6igele uuele ja huvitavale!

Mida arv-ad reaalainetest?

Reaalained... kindlasti vdga olulised! Ei saa
kiill <ielda, et iust paris minu lemmikained,
...aga,.. jah!

Midaloed?

Loen, ...hm, ...k6ike,mis parajasti kdtte
juhtub! Enamasti on selleks siis kooli6pikud
v6i ajalehed/ajakirjad. Aga kui aega on,
loen hea meelega ka ilukirjandust!

Kuidaspoed?

Ei poegi, ...vdhemalt siiamaani pole oma
arust seda teinud!

Helen Moondi
Kus kiiisid p6hikoolis?

P6hikoolis olen otnud mitmel pool! 3. ja
4. klass moddus Pdrnu Stitevaka Huma-
nitaargiimnaasiumis, siis j[tsin selle kooli
maha ja suundusin Pdrnu Koidula
GiiLrnnaasiumisse, kus j6udsin olla 3 aastat.
Kuhu veel katseid tegid?

Ei teinudki kuskile. Kuna armastan oma
kooli liiga palju!

Kuhu kavatsed peale keskkooli 6ppima minna?

Hemm... seda on veel raske oelda, sest
m6tteid on mitrneid, mille seast valima nrleb
hakata... aga selleks on 6nneks veel aega!
Miks jatsid vana kooli maha?

Pdrnust tulin dra vanemate tdo pdrast ja
kavanemate arvamuse pdrast, et Tnlliruras
on tugevamad koolid ja rohkem v6imalusi
eneseteostusels.

Missugusel juhul jetaksid Reaalkooli maha?

Hmmmm... (pikk m6ttepaus) siis kui
v6ib-olla relvaga dhvardatakse, aga kas
siiski...

Mils valisid Reaalkooli?

Sisetunne iitles mulle: "Kui Sa valid

Reaalkooli,leiad paljuuusi imelisi s6pru ja
tufvud paljude fantastiliste 6petajatega!"

Mida teadsid enne Reaalkoolist?

Seda, et Reaal on iiks eriti kipa ja tugev
kool!

Mida arvad Reaalkoolist niiiid?

Ma arvan,et Reaal on iiks parimaid asju,
mis minuga juhtunud on!... Ausalt.

Mida arvad katsete korraldaririsest ja
iilesannetesC

Ise katsetel ei osalenud, kuid kuulsin,et
olid piiris rasked olnud. Kuid arvatavasti
on see parim moodus parimate
vdljas6elumiseks!

Mida arvad Reaalkooli traditsioonidest?

See on vdga tore, et meie kooli tradit-
sioonid nii kaua vastu on pidanud ja loode-
tavasti jdtkuvad need veel edaspidigi.

Millega kavamed Reaalkoolis tegelema hakaa?

Eks peaks vist ikka 6ppima... ja kui aega
jddb, siis ehk jiitkan viiidust ja abistan Reaali
Poissi kui vaja!

Millegaiildse tegeled?

OIen suure osa oma elust tantsinud ja
kavatsen ka edaspidi seda teha. Hakkan
hispaania keelt 6ppima (et paremini
seebikaid m6ista :D), mingin klaverit
vailcselt omaette vahest jaiile k6ige meeldib
mulle muusikat kuulata.

Mida aryad reaalainetest?

Arvan seda, et mina viga spets sellel alal
pole, kuigi tahaks. Aga muidu on toredad,
eriti kui 6petaja meeldib ja asja huvitavaks
teeD.

Midaloed?

Hetkel loen Exup6ry raamatut ,,Vdike
prints". Vdgaarmas.

Kuidaspoed?

Ei ei ei ei... mina ei poe :D! Mulle meeldib
lihtsalt 6petajatega histi ldbi saada.
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Mihkel Kama
G-5 n6ukogusse kuulununa arvan, et Reaal

on kesklinna eliitkoolidest vist k6ige liberaalsem
ja 6pilases6bralikum, kuigi detafides v6il<s seda
vaidlustada. Reaalainetes vdga tugev, vdga
tugevad 6petajad. Uldiselt arvan meie koolist
iilihesti.

Mida arvad katete korraldamisest ia tilesannetest?

Mdletan, et fliiisikaii,lesanne Voitkadest met-
sas oli m6nus. Tulin k6igega enam-vdhem
toime, katsete korraldus oli tol ajal vdhemalt
vdga hea.

Mida awad Reaalkooli traditsioonidest?

Traditsioonid on ilusad asjad, kuigi m6nigi
peab neid vist rudimentaarseks.

Mida tegid endises koolis iihiskondlihrlt kasulildcr?

Pidude ja niiidendite tegemises osalesin ak-
tiivselt, klassivendadega tegime miru aastat
aJaKlrja.

Millega tegelesid Reaalkoolis?

Siplesin REK'is, j6udumooda esinesin
omaloomingu6htutel, aitasin kus jaksasin
(m6nikord ei jaksanud ka).

Millega iildse tegeled?

Imelike asjadega. Uurin maailma, eriti kos-
most. Vean astronoomiahuviliste nihma Ti-
heTiim. Kuulun juba aastaid maailmast hu-
vitatud m6tlevate noorte gruppi EUFON. Te-
gelen ka v6itluskunstidega (karate). Ma olen
selline imelikpoiss, nii et ju ma siis tegelen imelik
olemisega.

Mida anad reaalainetest?

|dttes k6rvale teoreetilised eksootilisemat

Mida teadsid enne Reaalkoolist?

Suhteliselt vdhe teadsin. Teadsin, et
Reaalkool on iiks G5 koolidest ning seal
on tugevad reaalained. Samas aga sellest
piisas, et esimest korda kooli sisse astudes
mul Reaalkooli suhtes usaldus tekiks.

Mida arvad Reaalkoolist niiiid?

Viiga hdsti arvan. Usaldus on end
6igustanud ning olen siit saanud
rohkem, kui lootsin saada.

Mida arvad Reaalkooli traditsioonidest?

Mulle meeldivad. Tegemist on m6istlike ja
mitte iilepingutatud siindmustega, mis ei jiita
kedagi kiilmaks ning liihevad piiris sageli hinge.
Ilus on ju l6ppukella kuulata rahvariietes ning
viimane koolipdev veeta Vaba6humuuseumis,
selle asemel, et mooda linna ringi joosta ja vett
pritsida.

Millega Reaalkoolis tegelesid?

Reaalkool on vaieldamatult eliitkool ning siin
kdimine n6uab t6sist 6ppimist. Seega ei jiiii viiga
palju aega millegi muuga tegelemiseks. Siiski
leidsin ma aega vditlemisega tegeleda.

Mida arvad reaalainetest?

Ma arvan, et k6ik ained on v6rdselt vajali-
kud. Sageli on rea:lained teistest raskemad, kuid
ega nad mulle seet6ttu vehem ei meeldinud.

Midaloed?

K6ike peale kohustusliku kirjanduse.

Kuidaspoed?

Uritan k6ikide 6petajatega histi ldbi saada.

laadi v6imalused nagu meditatsioon, on
need iiks vdheseid v6imalusi ifienduses
fiIosoofiaga luua meie maailmast, selle
olemusest ja v6imaLikust m6ttest mingi-
sugunegi pilt. Soovitan k6igil v[hema]t
iiritada seda m6ista. et elu v6ib elada
niisama ja v6ib elada, saades aru, mis su
iimbertoimub.

Midaloed?

Loen palju teaduslikke raamatuid ja
filosoofiat, samuti ulmekaid. M6nikord
ka igapdevasemaid asju, nditeks kasv6i
Poed v6i  Kiv i rdhki .  Hetkel  loen
A.C.Clarke'i "The Hammerof God".

Kuidas poed?

Viisakalt. Aga m6nikord poen nagu
vdike tita v6i kutsikas - vddnlen, siplen
ia teen siiiitut negu.

Kaarel Oja
Kus kiiisid p5hikoolis?

Tal linna Prantsuse Liitseumis.

Kuhuveel katsed tegid?

Ingiise KolledZisse ja GAGi.

IGrhukavatsedpiirastkaldrooli 6ppimaminna?
Pdrast keskkooli tahan minna Tartu

UJikooli ajakirjandust ja suhtekorraldust v6i
rahvamaj andust 6ppima.

Miks iiitsid vana kooli maha?

OIin seal kdinud alates 1. klassist ning see
ammendas ennast. Sain aru, et keeled pole
minu k6ige tugevam ala ning tundsin ennast
paremini reaalainetes.

Missugusel juhul jetalaid Reaalkooli maha?
Ma arvan, et kui saaksin, siis ei jiitakski

Reaalkooli maha. Kui 12. klass iira ei loppels,
siis ma siit vist ei lahkuks.

Mila valisid Reaalkooli?

Kui aus olla, siis ei saanud ma kusagile
muiale sisse.

Kus kiiisid p6hikoolis?

Tallinna 21. Koolis, inglise keele siiva-
6ppega klassis.

Kuhu veel katsed tegid?

Mitte kuhugi. Reaalkool oli mu ainus
valik.

Kuhu kavatsed peale keskkooli 6ppima minna?
Tartu Ulikooli fundamentaalfiiiisikat,

ainusvalik.

Miks iatsid vana kooli maha?

Fiiiisika perast. Kuigi ma tol hetkel ei
m6elnud sellest nii muswalgelt.

Missugusel juhul jetaksid Reaalkooli maha?
Kui Stephen Hawking tuleks ja kutsuks

mind Cambridge'i astrofiitlsikat 6ppima.
V6i kui ma saaks Kuu peale elama minna,
seal on nii ilus vaade.

Miks valisid Reaalkooli?

Fiitisika pdrast peamiselt. Lisaks olid
mitmed tuttavad hdid asju riiiikinud ning
vastremonditud maja k6las ka hdsti.
Mida teadsid enne Reaalkoolist?

Vanas klassis ma olin matemaatikas iiks
tugevamaid ja ikkagi vdrisesin hirmust, kui
matemaatika 6petaja v6ttis vdlja 6piku, mi-
da meie ei kasutanud, ja lausus: "Viies iiles-
anne onv6etud sellest 6pikust ja see onvdga
raske. Selle 6piku jiirgi 6pitalse Reaalkoolis."
Mdtlesin, et see on iiks suur aiutrust see
Reaalkool :)

Mida arvad Reaalkoolist niiiid?
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uudiseid Uudiseid oliimpiaadiradadelt
Hdid s6numeid on sel aastal meeldivalt

pal ju .  Kui  mul lu  j6udis real is t idest
maailmaareenile vaidJaanus Sepp, kes t6i
Bali saarelt rlllemaailmse ftiiisikaoliimpiaadi
diplomi, siis tiinavu on koha Eesti koondises
endale vii l ja v6idelnud Jaan Vajakas
matemaatikas, Kaur Adamson keemias ja
taas Jaanus Sepp ja Sander S6najalg fiiiisi-
kas. Uhe vakantse koha eest v6itleb veel
Eesti informaatikav6istkonnas Taan
Vajakas.

Sel le lg i  kevadel  on real is t id  end
rahvusvahelisel areenil ndidanud.Eesti-
Soome maav6istlusel fiiiisikas saavutas
|aanus Sepp teise koha, Balti mere eersete
riikide informaatikaohimpiaadil v6itis jaan
Vajakas pronksmedal i ,  Bal t i  r i ik ide
keemiaoliimpiaadil Kaur Adamson 5.-6.
koha.

V6isduste protokolle silmitsedes v6ib teha
veel iihe jdrelduse: esmatdhtis pole mitte
vanus ega klass, kus sa 6pid, vaid see, kes sa
ise oled, kui k6rged eesmdrgid piiLstitad ja
kuidas sa nende elluviimiseks tootad. Kahes
aines Eesti koondisse j6udnud Jaan Vajakas
on ju alles kiimnenda klassi poissl

Tehes kokkuv6rteid aineoliimpiaadide
Eestisisese l6ppvooru tulemustesl, ruleks
meeles pidada, et

- juba eelvoorude kaudu l6ppvooru
joud mine on tdhelepanuvddrne saa\.'ufLts

- diplomid erinevates ainetes pole pdris
v6rdvddrse kaaluga.  Kui  keemias ja
matemaatikas anti diplomeid klasside
kaupa, siis informaatikis ja fiirisikas peeti
illdarvestust.

Alustagem ftiiisikast, sest siin j6udis meie
koolist l6ppvooru k6ige rohkem 6pilasi -
koguni 22.

II j:irgu diplomi v6itsid :

SiimAinsaar 10a

SanderS6najalg 12b

III jargu diplomi v6itsid:

Ove Kangur

Andres Tiko

]oonas Sova 9c

AndresTamm 9c

Diplomid

Andre Kaldamde I2b

Indrek Tallo 12b

Margus Sepp 11a

Ott Rebane 10a

Taavi  Vaik j i i rv  l la

SiimTolk 9c

Varasematest aastatest rikkalikumat saaki
l6ikas meie kool matemaatikap6llult.

II jiirgu diplomi v6itis

laan Vajakas 10a

III jergu diplomi v6itsid

TuuliReisberg l2b

Andre Kaldamde I2b

LiliMadissoon 12b

Margus Sepp 11a

Ott Rebane 10a

Margus Niitsoo 10a

Keemias saa'urrtasid kaksikvennad 1la
klassist Kaur ja Jasper Adamson kaksik,
v6idu.

Bioloogias tuli iiks III j:irgu diplom. Selle
v6itis Tiiu Lind 8c klassist.

Geograafias saime kaks II koha (jZi.g")
diplomit:

Ave Lauren 8b ja

Eleriin Tekko 9c.

Viiga hiisti esinesid ka Meelis Muhk (1la)
ja Eliis Salm (1rb).

...atgus esik,riet 

Mart Kuurme

Vabar i i g i  85 .  aas tapdev  Reaa l -
koo l i s

toimus koos lakob Westholmi ja Gustav
Adolfi giimnaasiumiga. Aktusel osalesid
mitmed ri igitegelased, nende seas ka
president.

Ka tsed

keskkooli tahtjatele, kuhu tuldi igast Eesti
nurgast. Kahte sissesaanut/-jddnut on
kiisidetud ka selles lehes 2. lehekiiljel.

Tea t r i sse !

26. miirtsil kiilastati r.ihiselt Endla teatrit
Pdrnus, et vaadata "Ekke Moori".

l l u d u s v 6 i s t l u s e d :

Kesklirma Kaunitari valimised 28. miirtsil
Reaalkoolis; p6hikooli Silmar66m
"Habeme"  pesemine

Aprillis tahistati "Habeme" ehk endise
Reaalkooli 6petaja Ernst Peterson-Sdrgava
(29.04.1868 - 12.04.1958) 135. juubelit
ning pesti tavakohaselt tema kuju.

L6pu  ke l  l ,

misliibi kaheteistkr.imnendikud oma
kooliga hrivasti jdtma valmistusid. Kahe
l6petajaga on intervjuu 3. lehekriljel

10b
r2b

Vargused

Novembris selgus kahetsusvddrne t6siasi,
er  meie kool isk i  k i i ib  in imesi ,  kes
eromandist midagi ei tea ning v66raid
mobiiltelefone himustavad.

Rebas te  re t s im ine ,

kus kiimnendikke igal viisil vdntsutati ja
puJkadega sooklas riisi sooma sunniri.

Reaa l i  Po i ss  sa i  uue l  aas ta l  uue
to ime tuse ,

sest vanad kippusid kooli l6petama.

P6h i koo l i  - i ga -aas tane  moeshow
17. jaanuaril

Reaal i  Poiss
Tal l inna Reaalkool i  ajaleht

peatoimetaja
vastutav vdljaandja
korrektor
kujundaja

nr.  3 (47) juuni 2003

Kaisa Selde
Holger N6mm
Elo Madissoon
Jaan Vajakas

Reaali Poiss ilmub peaaegu iga kuu mahus 6-8 lehektilge ja on tasuta.
V6rg u I e h t : http: / /www.hot.ee/ reaal i poiss
Kontakt: reaalipoiss@hot.ee ja reaalipoiss@uno.ee

Mis selle aasta jooksul juhtunud on
Raamatukogu

sai keeletundide liibiviimiseks endale
arr,rrtid. Arvutistamise tuhinas unustati aga
raamatulugejad, kellele nnrid jiii ruumi
naplmaKs.

Saa ( j i i i l )  vabaks,  Eest imaa!
5. novembril kiiis kogu Reaalkool Coca-

Cola Plazas "Nimesid marmortahvli l"
vaatamas.

REK i  j uha tuse  va l im ine ,
kus REKi presidendiks sai Mihkel Kama.

S6rmused

sai i18. lend 16. novembril.


