
15fredag 1 maj 2015 TRAV

TidsRANKeN
14,1: 8 frozen. 14,2: 12 Indigious. 14,4: 2 Order 
to fly. 14,5: 5 jeppas maxi, 6 rocket Zet. 14,7: 
14 On Hold. 

1. Tokio Hotel Hall B. Goop  3%
– Det blev ett fantastisk fint lopp. Jag är 
nöjd med Tokio Hotel Hall som har topp-
form men är nöjd om han tar en bra place-
ring. Tanken är att hålla spets och släppa 
till någon bra, säger Ulf Stenströmer.

2. Order to Fly P. Lennartsson  4%
– Har varit stor i nederlagen på sistone. 
Det är väldigt hårt motstånd men jag tror 
inte att Order to Fly är helt borta om han 
tar sig iväg. Men han är svår i volt, från 
andraspår kan det bli problem, säger Per.

3. Duffman O J Andersson  0%
– Mot detta motstånd är jag nöjd om han 
kan få pengar, säger Jörgen Westholm.

4. Silver Light U. Ohlsson  0%
Väge lite för lätt i det här sällskapet.
3 160:

5. Jeppas Maxi T. Jansson  17%
– Han känns som vanligt och det är jag 
nöjd med. Han har inte provat distansen 
förut, men jag tror att det ska passa. Han 
måste väl räknas, säger Robert Ekström.

6. Rocket Zet J. Untersteiner 2%
– Han kom bort helt senast och det var 
strul i sista sväng också. Han gick med 
skor senast och det blir samma igen. Det 
är ett stenhårt lopp, att han ska slå dessa 
kanske är tufft, men han har knallform. 
Distansen klarar han, säger Pär Pergenius.

7. Time Machine J. Westholm  1%
– Han var klart bra i sitt kval. Skulle Time 
Machine sköta sig kan han dyka upp på en 
pallplats, säger Jörgen.

8. Frozen J. Juel  39%
– Han såg grymt bra ut senast! Han hade 
inte gått några banobb inför det och ska 
vara ännu bättre nu. Han kommer att gå 
med jänkarvagn och barfota runt om 
som senast, säger Peter Jensen.

9. Poker Kronos Ö. Kihlström  1%
– Var bra i årsdebuten, men spåret kan bli 
ett bekymmer. Felfri tror jag inte att han 
gör bort sig, säger Jimmy Jonsson.

10. Lover Face V. Heiskanen  5%
– Han känns fortsatt i fin form och det blir 
spännande på lördag och distansen ska 
inte vara något problem. Inga ändringar, 
säger Veijo Heiskanen.

11. Vici Lane L. Kolgjini  0%
– Det blev ett riktigt getingbo. Men Vici 
Lane är bra och han kommer att vara 
mycket vassare med genomköraren senast 
i kroppen, lovar Lutfi Kolgjini.
3 180:

12. Indigious  E. Adielsson  13%
– Var väldigt fin i den senaste starten då 
han gick i mål med lite krafter sparade. Det 
blev ett väldigt fint lopp och för att Indi-
gious ska han någon chans måste han nog 
få hjälp på vägen med ett hårt tempo och 
ryggar att gå i, säger Stig H Johansson.

13. Ivar Sånna T. Uhrberg  –%
STRUKEN!

14. On Hold M. Jakobsson 2%
– Var jättefin i lördags men möter riktigt 
bra hästar nu. Han går bra på distansen 
men det är ändå svårt att sia om hur långt 
det kan räcka. Det beror lite på hur det blir 
kört, menar Magnus.

15. Mellby Viking J. Kontio  11%
– Han är väl förberedd och känns riktigt 
fin. Jag tror att Mellby Viking kommer att 
göra en bra prestation. Vi måste ju börja 
någonstans och visst finns det i tankarna 
att det vore kul att försvara segern i Har-
pers. Trots vilan tycker jag att han ska 
räknas, säger Clas-Göran Björkroth.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 11.
3 140 meter, volt.V75-7

TidsRANKeN
11,6: archangel am. 11,9: 9 maffioso face, 12 
Twigs Voici. 12,0: 11 Highspeed Call. 12,1: 6 
Super Otto. 12,3: 5 Paramount. 

1. Pike River T. Uhrberg  1%
– Han var ute i ett stentufft lopp senast 
och blev lite ömfotad till slut. Vi får nog 
plasta hovarna den här gången. Läget är 
bra, men jag tror inte att han är någon 
segerkandidat, säger Lars Brindeborg i 
stallet.

2. Greenleaf Slim B. Goop  40%
– Han gjorde det mycket bra i första 
starten för oss då han gick med skor. 
Greenleaf Slim bekräftade det intrycket 
senast på Mantorp då han var tvåa från 
ett bakspår i Silverdivisionen. Det är en 
jättefin häst som kommer att få en 
mycket bra säsong. Eventuellt blir det 
jänkarvagn för första gången i min regi, 
säger Ulf Stenströmer.

3. Mellby Apollo U. Ohlsson  3%
Inget extra senast. Bättre distans och 
bättre läge nu. Inte helt golvad.

4. Archangel Am A. Kolgjini  20%
– Han är bäst av våra hästar i loppet men 
jag är delägare i Maffioso Face och måste 
köra honom. Archangel Am kan hur 
mycket som helst och skulle Adrian 
komma till dödens får dom akta sig trots 
att distansen missgynnar vår häst, säger 
Lutfi Kolgjini.

5. Paramount J. Takter  18%
– Han var ruggigt fin i årsdebuten näst 
senast. Han hade innerspår senast och 
han har svårt från det spåret vilket han 
också visat förut, men han gick jättestarkt 
efter galoppen. Nu har han ett idealiskt 
läge och det blir full laddning från start. 
Han kan springa riktigt fort, när han vann 
på 1.10,9 över distansen var det inte opti-
mala förhållanden. Stängt huvudlag och 
barfota bak, eventuellt kan det bli barfota 
runt om, säger Carl-Otto Göransson.

6. Super Otto K. Haugstad  5%
– Han håller sin fina form och distansen 
klarar han bra. Men det gäller att han 
kommer till från sjättespåret om han ska 
kunna vara med där framme igen, säger 
Stefan Melander.

7. K.L.M.Buymethemoon  E. Adiels.  1%
Vunnit i V75 förut. Men startspåret och 
lite dunkel form gör att han får slå ur 
underläge den här gången.

8. A.Hannibal Å. Lindblom  2%
– Han har mycket bra form och duger i 
klassen, men spår åtta innebär ju vingel-
risk och vi måste han lite röta för att 
komma in i matchen, säger Åke.

9. Maffioso Face L. Kolgjini  4%
– Han var väldigt bra senast. Så bra att jag 
tycker att han inte är helt borta om det blir 
tempo på loppet, säger Lutfi.

10. Wannabe Kemp J. Kontio  0%
– Wannabe Kemp har fått ett tråkigt läge 
och måste ha klaff för att få något med sig. 
Jag tycker att han känns bra och tror att 
han gör en bra prestation på lördag. Men 
det kommer ändå att bli svårt att räcka till 
vinst, säger Clas-Göran Björkroth i stallet.

11. Highspeed Call T. Jansson  4%
– Jag var nöjd med comebacken och han 
vann ju på ett bra sätt då och kusken var 
jättenöjd. Jag känner mig långt ifrån 
slagen med tanke på hur bra han är. Han 
känns stark och fin i jobben och vi hoppas 
på tempo med tanke på läget. Är banan 
väldigt fin i Örebro kan det bli barfota fram 
men troligen kör vi med skor, säger Nicklas 
Pettersson.

12. Twigs Voici V. Karhulahti 0%
Vassa insatser på slutet och hade varit 
intressant från ett bättre läge. Behöver 
dock mycket tur härifrån.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 10.
1 609 meter, auto.V75-6

TidsRANKeN
14,8: 8 Scarpia, 9 resaca de Nando. 14,9: 5 
Caddie Hit, 13 Buzz mearas. 15,2: 14 Iliano Toll. 
15,3: 7 eagle Shot. 15,5: 10 frozen royalty. 

1. Othello C.D. C J Jepson  6%
– Han gjord det bra i årsdebuten och han 
kommer att vara bättre med det loppet i 
kroppen. Othello C.D. har fördel av dis-
tansen och jag tror att han segerstrider, 
säger Ulf Stenströmer.

2. Jägermeister Akema C. Svens.  5%
– Han fick en fin resa senast och vann väl-
digt enkelt, han har gjort bra lopp i år. Han 
är stabil från start och han har gått ett 
lopp över distansen och då vann han. Jag 
känner mig inte golvad, säger Claes.

3. Frankie Brodde P. Untersteiner  5%
– Frankie Brodde går bra varenda gång 
och jag tror på en bra insats igen, säger 
Peter Untersteiner.
2 660:

4. Ritte Drew T. Johansson  0%
Ingen V75-vinnare. Smyger för en peng.

5. Caddie Hit M. Djuse  5%
– Var sjuk senast han startade. Nu 
känns han bra igen och jag räknar med 
bra form. Läget och distansen passar 
bra och det blir barfota fram igen. Jag 
känner mig inte slagen, säger Mattias.

6. Max Not Sand M. Hultman 3%
Galopperade med vinstchans senast och 
är i toppform. Ska inte räknas bort.

7. Eagle Shot C. Eriksson  2%
– Har gått jättebra länge och fick vinna 
lopp senast. Spår fyra är lite surt läge för 
honom. 2 640 meter tror jag att han klarar 
bara han är lugn och det är han när han 
får gå i ryggar, säger Tomas Malmqvist.

8. Scarpia J. Untersteiner  5%
– Han gick ett 1.11-varv till slut senast 
mot bra hästar och håller bra fortsatt bra 
form. Nu är det voltstart och då blir det 
vanlig vagn, men det är inget minus. Tror 
att han har bra chans att vara bland de tre 
främsta, säger Stefan P Pettersson.

9. Resaca de Nando Ö. Kihlström  34%
– Fick dryga spår senast och hon var bra 
trots nollan. Hon tog loppet bra och jag 
räknar med en lika bra insats igen. Vi 
siktar på barfota runt om och läget är 
intressant. Hon borde ha en del att hämta 
framöver, säger Sofia Aronsson.

10. Frozen Royalty B. Goop  18%
– Var grymt fin senast och har kalasform. 
Han gick med jänkarvagn då men det är 
väl tveksamt om det går att köra i den på 
lördag då det är voltstart. Jag tycker att 
distansen är en fördel och hästen har 
utvecklars i de två senaste starterna. 
Kommer han bara till så tror jag att han 
räcker långt, säger Anton Sverre i stallet.

11. Baron Max H. Crebas  0%
– Han avslutade 1.14 sista varvet i come-
backen senast men jag var inte helt nöjd 
med honom. Det blir inte samma balans på 
lördag, men vad det blir har jag inte 
bestämt. Han gör alltid sitt bästa och kan 
vara trea-fyra om det klaffar, säger Hans.

12. Dena Egypt P. Lennartsson  0%
Hyfsad senast. Bakspår på tillägg nu. Nja.

13. Buzz Mearas T. Uhrberg  12%
– Han håller sin fina form. Men från ett 
bakspår på tillägg är det svårt att vara 
optimist och jag ser gärna att det blir det 
försiktigt upplägg, säger Lutfi Kolgjini.

14. Iliano Toll M. Stjernström  2%
Formstark och distansgynnad. Skrällbud.

15. Qualis Talis S. Söderkvist  2%
– Gjorde ett riktigt bra lopp senast, men 
detta är tuffare och läget gör att jag måste 
ligga lågt. Tar hästen en peng är det bra. 
Barfota fram igen, säger Christina Medin.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 9.
2 640 meter,volt.V75-5

TidsRANKeN
13,9: 3 diggers elias. 14,0: 2 Love Lini, 12 New 
moon face. 14,1: 6 No gelt face. 14,2: 4 da 
Vinci Boko. 14,5: 11 amor Winner. 

1. Chivas Boko Ö. Kihlström  20%
– Vi var nöjda med honom i comebacken 
och rimligen så ska han ju gå framåt med 
det loppet. Läget är bra och han får ett fint 
lopp även om det inte skulle bli spets. Jag 
tycker att han är en av de som ska räknas, 
säger Jimmy Jonsson i stallet.

2. Love Lini U. Ohlsson  23%
– Han har mycket bra form och kommer 
att leverera en bra insats på lördag igen. 
Han kan öppna bra men har visat att han 
går från alla positioner, men visst under-
lättar det med ett bra spår. Det är tufft i 
V75 men min duger bra i klassen. Barfota 
bak som senast, säger Thomas Lönn.

3. Diggers Elias B. Goop  7%
Satt fast i V75 senast och var rejäl vid 
segern näst senast. Rysare på toppformen.

4. Da Vinci Boko P. Untersteiner  17%
– Jag var nöjd med Da Vinci Boko i 
comebacken. Spåret blev ok. Han är inte 
snabb ut och det finns liten risk att vi blir 
hängandes. Da Vinci Boko är vass på 
speed, säger Peter Untersteiner.

5. Vernin Starlight J. Takter  19%
– Spåret blev bra och Vernin Starlight 
känns fin i träningen. Han var lite stressad 
senast, men det vet jag orsaken till och det 
tar jag på mig. Han har varit riktigt rejäl vid 
segrarna i Danmark och det är en häst 
med bra inställning. Han är bara medel-
snabb från start men ska räknas tidigt 
ändå. Det blir inga ändringar, säger Carl-
Otto Göransson.

6. No Gelt Face C. Lugauer  3%
– Han gör det bra varje gång och är nog 
gynnad av att det är 500 meter längre nu. 
Spåret är okej och i ett jämnt lopp tycker 
jag inte att man ska räkna bort honom. 
Troligtvis inga ändringar, säger Markus 
Waldmüller i stallet.

7. Action Launcher O. Alsén  1%
– Han fick ett spår långt ute men jag 
måste prova en bit i alla fal så får vi ser 
vart vi hamnar. Han behöver höja sig ett 
snäpp för att ha någon vinstchans. Det 
kan eventuellt bli så att jag provar barfota 
runt om. säger Olle Alsén.

8. Crazy Foot Mambo C J Jepson  0%
– Han är i väldigt fin författning och från 
spår ett eller två hade jag trott på lite 
chans. Det går inte att backa i V75, så 
kusken får skicka iväg från start och 
hoppas att det löser sig. Från dödens 
fungerar han inte. Det lutar åt att vi kör 
med jänkarvagn för första gången, men jag 
ligger ändå lågt, säger Olle Elfstrand.

9. Starcane Harvester S.Söderkvist  1%
Duktig vid skrällsegern senast. Får köras 
på chans nu. Plats som bäst?

10. Nighliner C. Cracchiolo  0%
– Han har visat väldigt bra form. Nu kör vi 
med jänkarvagn, det hade han när jag 
vann med honom för tre starter sedan och 
det fungerade bra. Dessutom ska vi prova 
med ett norskt huvudlag. Läget är ett 
minus då han är snabb ut, men jag blir inte 
överraskad om han spurtar in på en plats, 
säger Christian Cracchiolo.

11. Amor Winner  E. Adielsson  7%
– Han har överraskat otroligt positivt. Men 
de snabba banorna nu är inget som gynnar 
Amor Winner och från det här läget tror 
jag att han får det svårt, säger Stig H 
Johansson.

12. New Moon Face L. Kolgjini  3%
– Han var grymt bra efter galopp senast. 
Men hans känns bortlottad den här 
gången och det korta upploppet är inte 
heller till hans fördel, säger Lutfi Kolgjini.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 8.
2 100 meter, auto.V75-4

TidsRANKeN
10,9: 3 Kash’s Cantab. 11,0: 10 Harry Haythrow, 
12 I Saw You. 11,2: 8 disco a.e. 11,3: 2 Porthos 
amok, 11 arazi Boko. 11,8: 6 edward ale. 

1. Nothing but Class P. Unterste.  13%
– Utgångsläget för Nothing But Class 
blev kanon. Senast galopperade han 
uppgivet 200 kvar, men hade en svår 
uppgift efter lågt tempo inledningsvis. 
Hästen sköter sig själv bakom bilen och 
är mycket startsnabb, säger Peter Unter-
steiner.

2. Porthos Amok T. Jansson  3%
– Jag tror att han kan fungera rätt bra på 
distansen. Portos Amok är inte startsnabb 
men det är bra att han är i andraspåret 
från början. Jag tror att han kommer att 
göra ett bra lopp, säger Stefan Melander.

3. Kash’s Cantab  E. Adielsson  14%
– Han har glädjande nog hittat en ny växel 
när jag börjat tro att han gjort sitt bästa. 
Härifrån hoppas jag att Kash´s Cantab 
kommer ner i banan och får ett bra lopp 
för i så fall är han med där framme igen, 
säger Stig H Johansson.

4. Royal Fighter J. Tillman  4%
– Jag tycker att han höll bra i dödens 
senast och Royal Fighter gör sällan ett 
dåligt lopp. Jag tror inte att han gör bort 
sig i Guld och han trivs på distansen. Om 
banan blir fin så rycker vi nog skorna den 
här gången. Det är hårt emot, men jag tror 
nog att han hävdar sig bra även här. Tak-
tiken får Jennifer sköta, men jag ser gärna 
att det inte blir någon tokkörning, säger 
Per K Eriksson.

5. Nouvelle Pelle T. Uhrberg  0%
Pigg tolvåring men brukar inte vinna när 
det handlar om Gulddivisionen. Är nog 
nöjd med en skaplig slant.

6. Edward Ale P. Ingves  3%
– Senaste insatsen var ett fall framåt. Men 
han har tagit tid på sig och det har varit 
lite trögt att få igång honom, jag är fortfa-
rande lite osäker på formen. Spåret blev 
inte det bästa och jag vill se bättre form i 
lopp innan jag vågar tro alltför mycket 
honom. Mest troligt blir det barfota runt 
om igen, säger Lars Brindeborg i stallet.

7. Magic Tonight Ö. Kihlström  56%
– Det har häxat i bägge starterna i år. Men 
Magic Tonight har skött sig mycket bra i 
jobben och jag räknar med att han har 
samma form som han hade i fjol vid den 
här tiden. Läget är inte roligt och det kan 
bli dödens men vi har fortsatt tro på Magic 
Tonight, säger Roger Walmann.

8. Disco A.E. P. Lennartsson  0%
– Han gick bra i skymundan senast. Disco 
A.E. gjorde också bra insatser på Vin-
cennes i vintras och de loppen har givit 
honom en kick. Han har mycket fin form 
men den här gången har han fått ett hopp-
löst utgångsläge, säger Stefan Melander.

9. Rocky Winner J. Kontio  1%
– Jag tycker att han är på väg uppåt i 
form. Rocky Winner har fått en bra 
startrygg och blir det bra tempo dyker han 
upp i den främre träffen, säger Jörgen 
Westholm.

10. Harry Haythrow J. Unterstein.  5%
– Han gick bra i comebacken och var bara 
tre längder efter vinnaren. Han ser fin ut i 
jobben efter senaste insatsen, upplyser 
Peter Untersteiner.

11. Arazi Boko C. Eriksson  0%
Har gjort det bra men ska nog helst vara 
med där framme för att komma till sin rätt. 
Seger från detta läge skulle vara en stor 
överraskning.

12. I Saw You Å. Lindblom  1%
– Hästen har toppform för dagen, men 
läget gör ju att det blir svårt nu, säger Åke 
Lindblom.

kommentarer i sista stund 

� Lopp 7.
1 609 meter, auto.V75-3

HH Othello C.D.HharHbraHchansH
attHhållaHuppHledningenHochH
körsHförmodligenHdär.HResaca 
de NandoHärHsnabbHfrånHtill-
läggHmenHkanHhamnaHiHdödens.H
MångaHattackerHpåHslutrundanH
ochHCaddie HitsH1.13-varvH
räckerHenHbraHbit?

Vi har en fräck tipsetta

vinnaren
Svårt. 5 Caddie 
Hit var inte frisk 
senast utan kan 
bättre. Han 
klarar distansen 
bra och är vårt 
drag i loppet.

utmanaren
1 Othello C.D. 
har stigande 
form och kan bli 
svår att plocka 
in tjugo meters 
tillägg på.

V˚R�RANKiNG
  5 Caddie Hit
  1 Othello C.D.
10 Frozen Royalty
  9 Rescada De Nando
  8 Scarpia
  7 Eagle Shot
13 Buzz Mearas
  6 Max Not Sand
  2 Jägermeist. Akema
  3 Frankie Brodde
15 Qualis Talis
14 Iliano Toll
12 Dena Egypt
  4 Ritte Drew
11 Baron Max

HH Tokio Hotel HallHochHDuff-
manHvillHbådaHförstHtillHplan-
kanHförHattHsläppaHtillHOrder to 
Fly.HViHkanHnogHräknaHmedHettH
tidigtHavancemangHavHFrozenH
somHfårHövertaHmittHiHloppetH
ungefär?HHanHblirHinteHlättHattH
slåHiHsåHfall.

Frozen känns mest het

vinnaren
8 Frozen sva-
rade för en vass 
årsdebut och 
kommer att vara 
ännu bättre på 
lördag enligt 
tränaren.

utmanaren
5 Jeppas Maxi 
har visat hög 
klass och har 
underbar 
inställning till 
jobbet. Tidig!

V˚R�RANKiNG
  8 Frozen
  5 Jeppas Maxi
10 Lover Face
15 Mellby Viking
12 Indigious
  2 Order to Fly
14 On Hold
  7 Time Machine
  9 Poker Kronos
  1 Tokio Hotel Hall
  3 Duffman
  6 Rocket Zet
11 Vici Lane
  4 Silver Light

HH Mellby ApolloHochHPara-
mountHlärHbådaHladdasHförH
spetsHochHviHtrorHattHdenH
senareHärHliteHvassare.HMenH
hanHharHhaftHsvårtHiHV75.HIH
andra-HellerHtredjeHytterHgottarH
sigHGreenleaf  SlimHochHspe-
larHutHspeedenHsistaH500.HTips.

Spiken kan få loppet

vinnaren
2 Greenleaf 
Slim har gjort 
ett bra intryck i 
sina två första 
starter i ny regi. 
Och denna gång 
börjar han från 
ett bättre läge.

utmanaren
4 Archangel Am 
kan massor och 
visade gryende 
form i den senaste starten. Sköter han sig 
blir han en tuff konkurrent.

V˚R�RANKiNG
  2 Greenleaf Slim
  4 Archangel Am
  5 Paramount
  9 Maffioso Face
  6 Super Otto
  3 Mellby Apollo
11 Highspeed Call
  8 A.Hannibal
  7 K.L.M.Buymenthe.
12 Twigs Voici
  1 Pike River
10 Wannabe Kemp

HH DeHtvåHinnerstaHspårenHkanH
öppnaHochHdetHärHknappHför-
delHLove LiniHiHspetsstriden.H
MenHävenHhästarHutifrånHkom-
merHattHladdaHochHdetHkanHbilH
enHsnabbHöppning.HDetHpassarH
DaVinci BokoHperfektHsomHärH
vassHtillHslut!

Da Vinci är spurtstark

vinnaren
4 Da Vinci Boko 
är på väg uppåt 
i form och Peter 
Untersteiner 
lyckas med det 
mesta. Ekipaget 
ska ses med 
hygglig chans.

utmanaren
2 Love Lini kan 
nå ledningen 
och i så fall lär 
han inte sälja sig så enkelt. Givet streck 
vid gardering.

V˚R�RANKiNG
  4 Da Vinci Boko
  2 Love Lini
  5 Vernin Starlight
  1 Chivas Boko
11 Amor Winner
  3 Diggers Elias
12 New Moon Face
10 Nightliner
  7 Action Launcher
  6 No Gelt Face
  9 Starcane Harvaster
  8 Crazy Foot Mambo

HH DetHärHinteHlättHattHtaHenH
längdHpåHNothing but ClassH
ochHfårHhanHbaraHtrollaHbortH
enHlitenHbitHavHloppetHsåHblirH
hanHinteHlättHattHnåHöverHÖre-
brosHkortaHupplopp.HMagic 
TonightHärHbästaHhästenHmenH
kanHhamnaHpåHvingel.

Spetsdrag i Guldloppet

vinnaren
1 Nothing but 
Class har ett 
perfekt 
utgångsläge och 
vi tror att Peter 
Untersteiner 
kan spåra varje 
meter av det här 
loppet.

utmanaren
7 Magic Tonight 
kan massor och 
bilr farlig om det löser sig från sjunde-
spåret bakom vingen.

V˚R�RANKiNG
  1 Nothing but Class
  7 Magic Tonight
  3 Kash’s Cantab
  6 Edwad Ale
10 Harry Haythrow
  2 Porthos Amok
  4 Royal Fighter
  9 Rocky Winner
11 Arazi Boko
12 I Saw You
  8 Disco A.E.
  5 Nouvelle Pelle


