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tp 'dopravního proitředku uživil ne

tu'do dniního dno
' Kíkia je tttkí nejpoulári'jHÍiii

4

dprvnÍMi proitředkem v Cín- - a
FÁTA MORGANA

rrifniiMiMfA kMlrti tíoi''iíi'li
líoí kd' víimI" líl''' mioIiIÍ nfrufíií

Mnioifví fM-- h unií jkkolív
driili ílxvy AI poif#iMoii í'Ii

'kl'ríifíkoir ikuli' UtiniW'

Ivrlí jk xíifovnl pří"J l'í-t-
l

M'oiaf'k p'ií„ IVmí' vtk

orjř IiIíivmí l"l v fMifo iiovfťh
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sffcléílí domnívajíce se že Ur

Wílkínson je nevinen Odebraly

ne po ti do Kanady a odtud do

Antrlíe kde strávily delší dobu
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