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Vedle četnější
hmyzu a
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Iluď by se rodi očekival jsem mnohem více a profaků Zde v Andaji na pobřeží tuto pozemskou pouť
Ničelník sklutkými svahy přerušovaný Mu na zemřelého pomstila tím že by to jsem velmi
roztrpčen že N
naleiá se opětně jedna misionář Arfaků starý lotr a vrah nerad vi sel jsem se obdivoVati jistotě
byla zavraždila některého i mých Guineu musel jsem opustit anil
ská stanice uprostřed ne právě děl že chci se pustit do vnitra a jakou hlavně ienv která neltěžší lovců lebku jeho vyvěsila na strom bych vykonal vše co Jsem si
byl
"roEtcmilých" Arfaků Od Mansi když židal jsem ho o potřebných nesly náklady [muž divoch není k usmíření ďucbů aneb co obvy- předsevzal
Donfim že na moři
oama % Doréb obývajících Nufor mi 40 nosičů požadoval tak pře tak hloupý aby se "přilil npraco-- klé musel bych se vykoupit Ze se zotavím cesta do Hiamu a Bir- -
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