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Username: anabojadzi
Caption: 

#gondola#златица#колегица 
#nigga#сонцето зад облаците

             Location: Plan B 
Comment: Кој е за кафе

Username: apaunkoska
Caption: #џин со цеден лимон

#колегица#име и презиме 
#viber#докторка
Location: Plan B

Comment:  то е живот!

Username: arse
Caption: #историја#професор

#компјутери #кабинет
#хармоника

Location: Гимназија
Comment: Важит, немат проблем
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Username: ablagojche
Caption: #книга

#планинарење #japanese
#млеко#опера

Location: На планина
Comment: така-така!

Username: elenabeleva
Caption: #белчо#fordK

#italiano vero #хексагон#Чолич
Location: К’ј паткана

Comment: Ај бе брат!

Username: stejsi
Caption: #шт#автобус

#одбојка #pisi#играорна
Location: Драго

Comment: Абе шо ви е!?

Username: dule.iloski
Caption: #golf4 #мотор

#склек 
#selfie #филозоф
Location: В кола

Comment: Ам как не

Username: danny
Caption: #selfie#фриз#planB 

#англиски#supra
Location: Амстердам

Comment: Ај заколни се во 
мене

Username: eeliminator
Caption: #џем#basketbal
#2cmДо2m #коњак#бозо

Location: соба за тага
Comment:  Е ајде де
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Username: emcheveljanoska
Caption: #coco chanel

#diamonds#queen 
#tattoo#математика#

Location: Fit-Form
Comment: Ти не си нормална

Username: Eli
Caption: #кинез

#англиски#фармација 
#мода

Location: низ ходници
Comment: шо, шо, шо!?

Username: filip
Caption: #виновен#basketball

#Виена#уметник#виновен
Location: кај кошон

Comment: Прекините да 
фрлате!

Username: lambe
Caption: #ladaniva

#rock
#историја#игор џамбазов

Location: Елшани
Comment:  не е така

Username: kiki
Caption: #ас во клас

#реалност
#молчењето е злато#cutie

Location: Havana
Comment: Свашта!

Username: isanders
Caption: #rock#metal
#ланче #математика

#музика
Location: По свирки

Comment:  Достате бе!
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Username: kateejerry
Caption: #црвен крст
#rock&roll#фризура 

#smiley#пирс
Location: The Duck Caffe

Comment: Ха Ха Ха Ха Ха Ха

Username: igor
Caption: #газда#менаџер

#организатор #фраер#j&b
Location: Hemingway

Comment: Амор!

Username: kikich
Caption: #Германија 
#лабаво#Кладилница 

#раkија #СамДома
Location: В Кафана
Comment:  Фиксно

Username: kjanko
Caption: #PHP#1000€#коњак 

#Arsenal#GameOfThrones
Location: http://localhost/
Comment: Аха, сигурно.

Username:klimsamimsa
Caption: #Старка#nesezamaram
#славка #plavatalaguna#према
Location: Destination Unknown 

Comment: Тешки муабети ...

Username: Dzamto
Caption: #ракомет#нервоза

#фризура #NBA#Dibirov
Location: спортски центар

Comment: Прекини ма!
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Username: petar-goce
Caption: #ока твоја два 
#Марија#слатки #audi

#филозофија
Location: Солун

Comment: Сплавови су Мека и 
Медина

Username: NadjaKjoss
Caption: #ceca#non’n#vodka-martini 

#девојчето со долгите коси
#накит#

Location: Месокастро
Comment: Страшна работа

Username: natalijovanoska
Caption: #niki#nails#selfie 

#makeup-kika#DJ
Location: Kadmo

Comment: Шо напрај со 
фустанот?

Username: ppaskali
Caption: #ќофте#виолина

#biggy #карадај
Location: По свирки

Comment: Ти е ја маа....

Username: Stefi
Caption: #progressive trance
 #America #fitness #шминкер 

#математика
Location: Скопје

Comment: Ај да се ослободиме

Username: zekosara135
Caption: #tomorrowland#певаљка

#fb зависник #coffee
#швицарска

Location: Жито Леб
Comment: Дајте полнач
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Username: ttilevska
Caption #bertulko#џин со цеден 

лимон#синоока 
#заспана убавица#заболекарка

Location: на плоштад
Comment: Шо зборвиш ма?

Username: vprenzoska
Caption: #италијански#црвено

#капацитет #мирна
Location: покрај езеро
Comment:  Како да не..

Username: viktor
Caption: #hala madrid

#спортист#женкар #bon jovi
Location: Connect

Comment: Како мојт така!?

Username: zoricajovanoska
Caption #Претседател#многу шеќер

#спортски дух 
#vodka-цеден#duck face

Location: Низ градот
Comment: Малеее немом да верувум!
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Животот е полн со секакви работи кои го прикриваат секој момент на 

несреќа во нашиот живот. Тие работи се случуваа во нашиот клас. 

Не постоеше ден да не се случеше некоја “претстава” која ќе не 

насмееше до солзи, дали тоа било некое ново дело на Вељан и неговите 

познати извици “AaAaAAa ЕееЕеЕЕе “, некоја досетка од нашата радост 

Стано која секогаш резултира со прашањето “ А ЗШ БЕ БРАТ?” или само 

нервозните пиштења на Ангела А. кои се слушаа во сите училници. Ние 

секогаш го наоѓавме патот до забавата. Професорите, кои веќе ги научивме 

на памет, беа на работ на нервите, поради сеуште непознати причини. 

Постојано охрабрувајќи не со “Ајде деца лесно е”, опоменувајќи не со 

редење на буквата Е на крајот од името “Звонимирееее, Миланеееееее, 

Станимиреее” или постојаните чудења “Абе шо ви е вас? (влегува некој) Абе 

шо им е на овие?”. Сето тоа не правеше нас единстевни и недостижни. Иако 

не бевме заедно сите од прва година сепак во последнииве две години се 

зближивме многу повеќе одколку што очекувавме. Професорите останаа 

исти, со плус-минус некој нерв (исто од непознати причини).

Она што ќе се промени е нашиот пат понатаму, но она што ќе остане 

се сите мемории на “ретардирани” работи кои ќе се памтат до века, оние 

мали препирања и карања ... добро некогаш и големи ... со професорите, 

оние песни испеани во последните клупи или одличното ХММММ пред 

секоја песна и познатата изрека: 

“Сети се, СЕеееееееетиииии сееееее.....”
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Nickname: Verche

Profession: Sobirach na opravdanija
Location: Kabinet po hemija

/yell: Ponedelnik na klasen chas, opravdanijata!
 Ни беше професорка, но за прв пат и класна, дојде на прв час и беше 
многу јасна. “Супер сте дечки, супер ќе ни биде”, пројде малку време и 
што ја снајде си виде. Мислеше дека ќе пројде туку-така, кутрата жена, 

си виде многу мака. Сепак бевме тука кога и требаше некој,
 да го направи тоа не може баш секој. Солзи од среќа и донесовме 

еднаш, не погледна мило и прегрна веднаш. Сметајте на нас професорке 
наша, во добро и зло поткрепа сме ваша. Само пишете ни порака и ние 

помагаме, имајте на ум, 
НИЕ ВЕ САКАМЕ.

Nickname: Batush
Profession: Narushuvach 

na inteligencija
Location: Vo centarot na buntot

/yell: Mile belo, aj da pejme.

Nickname: Chi
Profession: Organizator na 

rodendeni
Location: Kaj chinaron

/yell: Kiki, pak ke kasnish?!

Nickname: Steve
Profession: Degustator
Location: Dublin Pub

/yell: Mighii!

Ѓоко Коталески*
permanent ban

desc: Transfer to Australia-Oceania 
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Nickname: Acka
Profession: Telefoniranje

Location: V hodnik
/yell: A chekaj sea…

Nickname: Boki
Profession: Shofer

Location: Sekade, samo ne na 
chas

/yell: Ej, choek!

Nickname: Dzigat
Profession: Fudbalista

Location: Stobeks
/yell: To ti e isto kako…

Nickname: Ekate
Profession: Dizajner na 

fustani
Location: Angliski,

na tabla
/yell: Zeeesh?

Nickname: Veljan
Profession: Taen agent

Location: Konjsko
/yell: Ti dojdam v selo, dajsh edna 

rakija!

Nickname: Bobich
Profession: Kosharkar

Location: Na pivo
/yell: Dafuq?!
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Nickname: Maljo
Profession: Utrinsko smajli

Location: V dzeb
/yell: Ovojpat nema da kasnam!

Nickname: Tanes
Profession: Businessman 

Location: Turcija
/yell: Imat machinja?

Nickname: Mancho
Profession: Pretsedatel

Location: Sport Life
/yell: Nemat lezet.

Nickname: Kate
Profession: Kasnenje na chasovi

Location: Zad gimnazija
/yell: Ushte kolku ke

 dzvonit?

Nickname: Kiko
Profession: VIP

Location: Solo mid
/yell: Sho ke piet
 momichinjava?

Nickname: Irinka
Profession: Ninja
Location: V kino
/yell: Zoshtooo?!
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Nickname: Miki
Profession: Malce bela 

tehnika
Location: Lazarat

/yell: Za pojche pari!

Nickname: Markoni
Profession: Holy priest

Location: Kaj Shefcheno
/yell: Sho naprajv sea jas?

Nickname: Maria
Profession: Buntovnichka

Location: Do Maria
/yell: Sho sakam ke pram.

Nickname: MileBeloSexBomb
Profession: Umetnik

Location: Skopje
/yell: Profesorke,

oslobodeni bevme.

Nickname: Maca
Profession: Undercover, 

na prva klupa
Location: Na pendzere

/yell: Ai, moure!

Nickname: Bate
Profession: Shefica
Location: V apteka
/yell: Zhimi ochi…
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Nickname: Magdalena
Profession: Nepoznata

Location: Do Magdalena
/yell: Ne se zamaram.

Nickname: Niksa
Profession: Jebo

Location: Kaj padnatine
/yell: Ahmm… Imala je ochi 

boje vena~

Nickname: Pece
Profession: Snukerash

Location: СССР
/yell: Ladno e, ne otvaram 

pendzere!

Nickname: Stevane
Profession: Penzioniran 

kosharkar
Location: Orgrimmar

/yell: Ochaj!!!

Nickname: Happiness
Profession: Levo smetalo

Location: V tendzere
/yell: A zsh be?

Nickname: Pazzini
Profession: Haker vo 

Ministerstvo za obrazovanie
Location: Balaban’s Pub

/yell: Kaj si be, man?
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Nickname: Mona
Profession: Surfer

Location: Na tribini
/yell: Koj imat penkaloo?

Nickname: Teddy
Profession: Frlanje lektiri

Location: Na telefon
/yell: I sho sea?!

Nickname: Azzvone
Profession: Basist
Location: Vo WC

/yell: Daj be da si ojme,
 umrevme za jadenje!

Nickname: Zore
Profession: Begalec

Location: Café di Roma
/yell: Ke naucham za 

drugiot chas.

Nickname: Mazhe
Profession: Demolator

Location: Na shank
/yell: Ke ve secnam ko 

marulchinja!

Nickname: Vikec
Profession: Spammer

Location: Sranstvo
/yell: Koj e brutalecov?
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Велат времето брзо лета, уште едно клише на кое никогаш не обрнавме внимание, 
но ете некако годините брзо летнаа и оние дечиња кои седнаа во средношколските 
клупи за прв пат, уплашени од она што ги чека, сега ги напуштаат со надеж дека ќе 
станат академски граѓани кои ќе го движат ова општество напред. Таквиот премин 
од деца во возрасни не ни беше воопшто лесен, бидејќи сам по себе носи огромни 
предизвици, но ни беше полесен затоа што имавме некој кој знаеше да го разбуди 
најдоброто во нас, да даде совет и поддршка и да не увери дека на крајот се ќе 
помине во најдобар ред. Не би биле ние она што сме и не би постигнале толку многу 
доколку на нашиот пат не се појавеше жената која секогаш знаеше да ни покаже 
дека ние можеме и дека ние ќе успееме. Моментите поминати со неа секогаш будат 
спомени, а нејзините охрабрувачки зборови ќе ги понесиме како молитва пред секој 
наш голем подвиг. Во секоја ситуација знаеше да најде соодветен јазик и решение 
безразлика за каков проблем станува збор, со секој изминат ден не воведуваше 
во светот на возрасните укажувајќи ни како да ги развиеме нашите способности и 
станеме силни карактери кои ќе се борат за она што го сакаат. Нејзината работа и 
нејзината трпеливост се доказ дека не е важно колку време треба, колку труд ќе се 
вложи, резултатот кој се добива на крај е секогаш совршен. Ние секогаш ќе бидеме 
силни само затоа што имаше кој да ни даде храброст да ги рашириме нашите крила 
и да полетаме до она што го сакаме. Токму затоа сакаме да испратиме една огромна 
благодарност кон жената-борец, жената-херој, нашата класна која ги направи овие 
средношколски години незаборавни, посебни, исполнети со заедничко уживање, 
смеа и радост и ни покажа дека на крајот секој труд ќе се исплати и оној што напорно 
работел го добива она што го заслужил. Така ние добивме потпора за понатамошните 
предизвици, а нашата класна 34 различни испишани приказни со кои може да се 
гордее.

 Поучени од тоа дека дури и кога уживаме треба да работиме и дека времето е 
пари, решивме да не ги арчиме листојте од овај алманах попусто туку и од тука некој 
ќар да сме, да не е на зијан работава. Па зато решивме да си кажиме шо како колку 
и зошто....

IV -7
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Барам спонзор шо ќе 
ми го овозможит секое 

чоколадо во светот.

Купувам билет во еден 
правец до Финска.

Нудам часови за 
транзиција од бубалица во 

bad boy.
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Барам стан во Париз со 
поглед кон Ајфелова кула.

Откупувам коски од 
мртовци за да положам прв 

семестар на медицина. 

Барам екипаж за да ја 
продолжам експедицијата 

низ Кина.

Се нуди симпатичен 
гитарист за луда забава.

Долгогодишен корисник на 
Nutella нуди дегустаторски 

услуги во Ferrero.

Нудам галама, гласно 
смеење и јадење по 

свадби, крштевки, матури.
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Купувам оправданија со 
злато од wow.

Нудам научни совети со 
строго хејтерски содржини.

Барам чоек за озбилен 
муабет.

Висок згоден дечко, со 5-6 
коли, станови секаде во 
светот и не барам ништо 

само се фалам.

Барам маж Германец, за 
германско државјанство

Нудам сериозен 
интелектуален сарказам 

по договор.
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Пејам на свадби преку 
skype.

Нудам нутриционистички 
совети и по некоја нива 

Љубаништа.

Нудам образи за штипење.

Нудам шемски совети, со 
сексуална содржина.

Нудам часови за спремање 
по математика.

Купувам печурки за пиците 
во Лучија.
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Барам изгубено/најдено 
во косава.

Нудам оптимизам и 
позитивна енергија за 

сите проблеми и драми во 
вашите животи.

Мангуп барат женска за 
озбилно со ќе го дружит 

на мотор. (бензин по пола)

Нудам кејф, зш премногу 
го имам.

Барам жртва за замарање. Барам да дознам со сакам.
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Нудам шемски совети, со 
сексуална содржина.

Барам жена стоматолог, 
специјалист за правење 

заби.

Купувам карта за  New 
York, во еден правец.

Барам некој за кај 
Tемељко, да јајме 

хамбургери.

Барам лек против паника и 
заразно смеење.
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Заменувам исчитани книги 
за оправдание.

Купувам приватен авион 
за да го продолжам патот 

околу светот.

Заинтересираните нека се јават кај менаџерот на нашиот клас,
цената е фиксна и поволна, тел. за контакт : 076/ 311-444 
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Ч- удотворни 
Е - нергични
Т - рудољубиви
В - љубени
Р - адосни 
Т - врдоглави
О - птимисти 

Д - руштвени
Е - кслузивни
В - ерни
Е - легантни
Т - алентирани

IV -9
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Со Ане деновите ни беа лесни
од неа ги слушавме омилените песни

на неа ни интернетот не и е равен 
за информации таа е шеф главен.                                                           

П.С  Ај море шо ви е ?!

Александра беше гениј наш
знаеше се по ред,баш

секогаш беше спремна помош да пружи
и со секого сакаше да се дружи.                                                  
П.С  Ај,прам муабет на телефон. 

Со неа се запознавме многу лудо
и сите ја гледавме чудно,

но Енџи во шема да влезе знае сама
Енџи е нашето девојче без никаква мана.

П.С Ејј чао маче!! 
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Мирна,тивка и фина
Манекенска става има

.но штом некој на опашот и стапне
Внимавајте,таа знае да касне. 

 П.С Ај да си ојме од последен!

Висок и личен на Словен е сличен
на физичко бесен и многу весел.

Испрашувањето му беше слаба страна
,а бр.15 секогаш беше станат.                                                                          

П.С Интереснооо!!

Димитар го бие добар глас.
за женски е махер,им нема спас

ќе каже макар и глупост мала
ама ќе им го сврти умот,не е шала!                                                       

П.С   Ќе те скинам од мање! 

Драган наш бунтовник е прав.
за секого тој се буни без страв.

Кошарката многу ја сака
За спортот ние му пуштаме рака.                                                                    

П.С Ексик!!

Драгана ќе биде прекрасна адвокатка
Зошто неа не може никој да ја матка.                  

а пријателството и е уште еден фактор важен 
не сака никој да биде осамен и тажен.        
П.С Ај да се ослободиме на последен!

Штом некого желба за разговор ќе го снајде
на услуга Данче веднаш ќе му се најде.

Совети добри знае да дава,
но со пискавиот глас во мозок не мава.                                        

П.С  Ај,бе чутите! 
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Емитирање и глумење некоја таква тема.
Веднаш се знае Еми за тоа е шема.
Нашколо идаше со празни ранци

Рекордер беше во изостанци.
П.С На час сум те барам за саат време! 

Гитарата и беше најголем дар
на неа свиреше со огромен жар

Долга коса како свила има
И за машински факултет дарба има.

П.С   Ај бе достате!!

И замислете си кој е тој што во 
Најтесно коше си седи и за се и 

Сешто коментари си реди. 
Џус е, да се зборува за него вреди.                                                          

П.С  Пуст мавнал!!

Сите велат дека бил дете прва лига 
и секое утро со колата на училиште стига.
Во кладилница пари на “сигурни” става

,а за Арсенал и животот го дава.                                                             
П.С  Еее,готово!!

На часови ретко крева рака
и да се шминка сака.

Огледалото често и е во рака
и затоа со професорите си имаше мака.  

 П.С  Таака лии?!

Нејзините локни не беа лажни
Од неа ќе слушнете само разговори важни

Спортот и претставува одлика важна
и никогаш не можеш да ја видиш тажна.

 П.С  Еј имам нешто да ти кажам...
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Таа знае како времето да си го организира
и се навреме да си среди без да се секира

затоа мирно без грижи си плови по својата животна 
река

бидејќи сигурна е дека во иднина англискиот ја чека. 
П.С  Алоооо!!

Историјата и ФК Барселона
се во неговата крв

,а во иднина се стреми
Кон државниот врв.                                                                                       

П.С Кога ќе ѕвонит бе?!

Станко е дечко на “висока нога”.
не е сноб,туку вистински на колите роб.

Секој ден се вози со својот мерцедес
со очила чисти ги крие очите бистри.                                          

П.С Заврши со мене! 

Кога ќе помислиш на љубов сети се на неа,
Кога ќе ти затреба другарство 

 насмевни се со неа.
Ленче ја обоважа цел клас бидејќи е 

другарка од која се слуша добар глас.                                                                                             
П.С   Доста бе !! 

Маја е куклата во нашиот клас
но ретко кога доаѓа на час.

Од нејзините коси очи топлина зрачи
и со неоправданите мака си мачи.                                                                      

П. С Уживај!                                                                 

Марина е нежна со коса плава
тенок струк и вита става.

Што секое машко тоа го бара.
Нејзината желба е цел свет да го шета

,а New York е на мета.                                                                                    
П.С   Ооо слушаш?!
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Марија е вистинска дама
и нема ниту една мана.

Таа е како манекенка иста
Насекаде оди како по модна писта.  

П.С  Бришииии!

Темпераментна во себе
Секогаш немирна на часот

Само кога нешто ја интересира 
И го слушаме гласот.                                                                          
П.С   Еееј  шо прајш?!

Изгледа мирно,но не трае,
      да те смири и расположи знае.

Сонот да отиде во Париз
Претставува нејзината идила

Вечната надеж и дава најголема сила...                                       
П.С Бичисиии !!! 

Го знаете ли Стефан фудбалер од 
прва лига

,а за се друго баш го брига.
Со своето смеење на земја паѓа

А нас од контакт не ваѓа.                                                                              
П. С    Пријоо!!

Педантноста и е најизразита на ниво на клас.
и секогаш има најсредени тетратки  од сите нас
и со другарувањето се труди да биде исто така

затоа Стефи со ништо нема мака.                                                      
П.С Леле,прејакооо !! 

Витка става,коса ко свила
Насмевка красна,добра и мила.
Нашата Сандра со својот глас

ни го разубавува секој ден и секој час.                                                              
П.С   То е  то.                                                       
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Тони е нашиот историчар страшен
и во зборови е надмашен

поезија крои покрај економската шема
за него просто нема дилема.                                                  

П.С Уште 5 минути ќе ѕвонит!!

Кога доаѓа физичко мрза ја фаќа
затоа дежурниот в училница ја праќа

Често од час можеше да ја снема 
и цела недела да си тера шема.                                                          

Шо зборвиш ?!
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Др. Василики Кречова

 

          Четири години беше со нас, личност која несебично го вложи целиот труд  да 

ни го пренесе своето знаење. Иако постоеа многу мигови кога се однесувавме “без 

почит ” кон неа, би сакале таквите да се заборават, а секогаш да се паметат оние 

спротивните, кои веруваме дека беа побројни. Благодарни и сме на оваа прекрасна 

жена која ја вдахна медицината во нас и без која не би биле она што сме денес.

 Со љубов и почит,                                                                 

Вашите  IV-13

p.s: СТРАШНА РАБОТА!!!

Др. Нина Милошеска

    

     За многу кратко време состави парламент во кој донесуваше насмевки на нашето 

лице. Неизмерно Ви сме благодарни за вашиот беспрекорен однос, дадената почит и 

пренесената љубов. 

   И не дека сте наша – најдобра сте!

p.s: На сите им кажувам , го имам најдобриот клас! 
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матичен број  5
Dg: Тетовско јаболче 

Прогноза: Шетана играорка
p.s: Викендов сум Тетово…

матичен број  6
Dg: Кај и да си, дома да не си!

Прогноза: Неизлекуван зависник од 
штикли, црн хумор, Liquid и Sigmund Freud

p.s:  На журка!!!

матичен број  8
Dg: Познанството со хепар-голем успех 

во животов!
Прогноза: Најуспешна докторка

p.s: Научивте? 
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матичен број  9 
Dg: Надградување на нејзината 

коса
Прогноза: Прошетки во Италија

p.s: Ќе те скршам од чотек!!!!

матичен број 15
Dg: Оди по стапките на Роберт

Прогноза: ALTA-центар – идна дестинација
 p.s: Срц..

матичен број 7
Dg: Еден збор-еден алтан!

Прогноза: Директорка на Шумско
p.s: Душооо..

матичен број 1
Dg: Педантност во движење

Прогноза: Откажување од болничката 
работа и

 насочување кон фармација
p.s : Страшна работа !

матичен број 3
Dg: \m/ 

Прогноза: Металка како медицинска сестра
p.s : Незнам шо да кажам

матичен број 12
Dg: Love is in the air

Прогноза: Останува да плови во 
медицинските води

p.s: Море, шо ви е ??
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матичен број 19 
Dg: Сака зелено да и е се!

Прогноза: Ќе ја краси бината на 
“Струшките вечери на поезијата”

p.s: Олабајте..

матичен број 17
Dg: Љубител на  животните и секогаш 

пријателски настроена
Прогноза: VIP- карта за концерт на Аca Lukas

p.s: Такаааа... ?!

матичен број  4
Dg: Прeокупирана со љубовни 

подеми и падови
Прогноза: Успешна DJ-ка

p.s: Море дечки....

матичен број 18
Dg: Негувач на македонските песни

Прогноза: Пуста желба води- 
Австралија да се оди!
p.s: Кукла-лепотица!

матичен број 16
Dg: “ Изненадува ” со своите испади
Прогноза: Бранител на човековите 

права 
p.s: Ѕрцна!

матичен број  10
Dg: Тајната не е тајна ако ја знаат 

двајца.
Прогноза: Вредна акушерка

p.s: Че видиме...
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матичен број  11
Dg: Љубов и опсесија за патики 

Прогноза: Одличен шофер на X6-ка
p.s: Поздрав од врвот!

матичен број 20
Dg: Во огледалото го гледа најубавиот човек

Прогноза: Ја црта својата иднина во 
странство

p.s: Најубав сум !

матичен број 14
Dg: Нападнат од токсинот – “школо”

Прогноза: Идниот Дон Жуан
p.s: Да одам по оправдание ?

матичен број 2
Dg: Силна страст за долга коса
Прогноза: Поправање естетски 

недостатоци
p.s : Кај ми е чешелот ?

матичен број 13
Dg: Го живее својот филм.

Прогноза: Достоен наследник на 
Шумахер

p.s: Знам јас шо ти требит..(sex) 
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