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Nimbus är segermogen
HHOnHTrackHPiraten vill till 

ledningen och frågan är om 
TargetHKronos lägger allt krut 
från början över kort distans? Pla-
tonHFace kan inte gå på speed 
utan måste ha tempo för att 
komma till sin rätt – och det talar 
i sin tur för NimbusHC.D.!

Kapabel tipsetta i ny regi
 HVi tror att TonyHAfrika har 

chans att sitta i ledningen efter en 
bit. En felfri CannonHFlame är en 
tuff  utmanare, men galopprisken 
känns hög. IslandHLife är en rejäl 
häst som kan gå starkt till slut. 
Att det är debut i ny regi känns 
väldigt intressant.

Bara läget som kan fälla
HHIlluminati är ingen blixt från 

början och spetsar inte. Men 
Joakim Lövgren komme att ta 
i högertömmen så fort tillälle ges 
och löper han upp till sitt bästa 
ska han ha bra chans att krossa 
det här motståndet. PacificHFace 
ser vi som det främsta hotet.

Svårt att räkna ut Exact
HHAlwaysHOnHTime är snabb ut 

men både SteppingHSpaceboy och 
VästerboHExact utmanar om 
täten. Kommer den senare till 
spets är det en toppchans, men 
han kan även vinna på andra sätt 
också och tippas. BaronHGift är 
ett skrällbud vid hårt tempo.

Given etta trots bakspår
 HDe tre innersta spåren lär göra 

ett allvarligt försök att komma till 
ledningen och det luktar en snabb 
öppning. Det passar VladHdelH
Ronco utmärkt. Han har sin bästa 
bit till slut och har visat härligt 
kunnande på slutet. Förstärks nu 
med Goop dessutom. Spik!
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VINNAREN
HH10HNimbusH

C.D.Hhar smugits 
igång snyggt och 
avslutningen 
senast var 
riktigt, riktigt 
bra. Han är nog 
inte så långt från 
toppformen nu 
och att anfalla 
bakifrån är inget 
bekymmer. Vi 
tror att det kan 
vara dags att vinna ett Guldlopp nu!

UTMANAREN
HH11HPlatonHFace är gynnad av distansen 

och när han tävlar på toppen av sitt 
kunnande är det inte många hästar 
i landet som slår honom.

VINNAREN
HH14HIslandHLife 

har alltid visat 
bra kunnande 
och är mycket 
bättre än 
resultatraden. 
Det som gör den 
här starten extra 
spännande är att 
det är debut i ny 
regi och vi blir 
inte förvånade 
om han städar av 
hela gänget trots 
läget.

UTMANAREN
HH9HRossiHPalema är en bra häst som 

tränaren ser som sin bästa chans av totalt 
fyra hästar i omgången.

VINNAREN
HH1HIlluminati 

fick det inte 
rikigt att stämma 
senast och 
förlorade som 
stor favorit på 
V75-spelet. Ska 
vara upp-
fräschad till den 
här starten och 
löser det sig från 
innerspåret ska 
Illuminati ses 
med jättebra 
vinstchans.

UTMANAREN
HH7HPacificHFace galopperade bort en 

finalvinst näst senast och har styrka som 
räcker för att knäcka de flesta i detta lopp.

VINNAREN
HH4HVästerboH

Exact är i väldigt 
bra form och var 
trea i V75-fina-
lerna senast från 
bakspår. Gången 
innan vann han 
på bra sätt från 
ledningen och 
plan A är nog att 
försöka sig på 
något liknande 
den här gången.

UTMANAREN
HH3HSteppingHSpaceboy är inte den 

jämnaste och stabilaste hästen, men 
insatsen senast var klart vass och skulle 
han lyckas svara upp ledningen är han det 
största hotet.

VINNAREN
 HEdvin Ceka-

tränade 9HVladH
delHRonco har 
imponerat och 
får Björn Goop 
i sulkyn för 
första gången. 
Man har bra 
ryggar från start 
och blir svåra att 
stå emot till slut. 
Vi avrundar med 
en kul spik!

UTMANAREN
HH1HNightHBrodde var dunderfin vid 

spetssegern på Solvalla näst senast och 
det är givet att kusken Marc Elias kommer 
att ladda för spets. Kommer man dit så 
stretar man emot i det längsta.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 West Wing, U. Ohlsson 1%
Inte trött vid galoppen senast. Har visat 
bra form innan det. Kan inte hålla spets, 
klaffar det kan det vara en platsrysare.

2 Phantasm Soa, J. Untersteiner 1%
– Jag tycker att insatsen var klart bra med 
tanke på att han fick öppna väldigt tufft. 
Jag tror att han kommer att gå framåt med 
det loppet och det är en bra häst i grun-
den. Phantasm Soa är nog gynnad om man 
kan tävla utan broddar i skorna och en 
platschans ska det kunna vara, säger 
Anders Lundström Wolden.

3 On Track Piraten, R N Skoglund 45%
– Det är bättre med hästens tänder nu och 
On Track Piraten har jobbat på bra. Han 
gick 1.30/3 100 meter förra fredagen och 
han var pigg och glad då glad. Jag hoppas 
att formen håller i sig. Han ska räknas med 
tanke på hur loppet ser ut. Ledningen tror 
jag nog att kusken siktar på. Vi får se om 
det blir norskt eller öppet huvudlag, säger 
Hans R Strömberg.

4 Elliot Coger, S. Söderkvist 5%
– Insatsen senast var jag väldigt nöjd med 
och han ser fortsatt bra ut i träningen. Är 
Elliot Coger lika bra som senast behöver 
inte han nog vara helt golvad om det 
stämmer med löpningsförloppet, säger 
Fredrik Persson.

5 Speed Delicious, N. Westerholm 0%
– Har gått bra efter vila förut. Men han 
möter tre stycken som ser ut att vara lite 
väl tuffa och kan han vara fyra-femma är 
det bra, säger Kevin Svedlund i stallet.

6 Target Kronos, L. Kolgjini 0%
– Hans insats senast i Paris var svårbe-
dömd. Men han har hygglig form och 
kommer att laddas från början för att få en 
bra position. Target Kronos kan förhopp-
ningsvis vara med och slåss om en plats, 
säger Adrian Kolgjini.

7 Timone Ek, T. Uhrberg 2%
Hängde på skapligt senast och känslan är 
att formen är i stigande. Behöver dock 
höja sig ett rejät snäpp för att vinna.

8 Västerboonthenews, B. Goop 2%
– Orkade inte senast, han blev för taggad 
och fällde sig själv. Han pullade för 
mycket. Han har börjat med det nu…vet 
inte vad som flugit i honom. Tränar 
jättebra men agerar lite ojämnt. Distansen 
går bra bara han håller sig lugn. Jag 
kanske inte hade laddat om jag hade kört, 
men samtidigt måste man skaffa sig 
position. Hoppas på ett rygglopp. Han 
kommer att gå som senast men möjligen 
nytt bett men jag får ligga lite lägre nu, 
säger Lars Brindeborg.

9 Kadett C.D., C J Jepson 1%
– Blev det tempofel för senast, gången 
före var han fin och satt fast med krafter 
kvar i rygg ledaren. Han känns fantastiskt 
fin och kan nog vara med bland de tre, fyra 
främsta, säger Robert Bergh.

10 Nimbus C.D., R. Bergh 32%
– Han har sett fantastiskt fin ut efteråt 
och det är jätteroligt att han tar loppen 
så bra och går framåt hela tiden. Vi får 
se hur loppet utvecklar sig. Han har som 
sagt gjort tre fina lopp hos mig och blir 
bara bättre så det är klart att han ska 
räknas, säger Robert Bergh.

11 Platon Face, A. Kolgjini 10%
– Han blev fladdrig och galopperade 
i nerförsbacken på Vincennes. Vi har 
kollat upp Platon Face efter det loppet och 
hittade inga fel. Han har ett svårt utgångs-
läge men känns riktigt på gång och jag 
tycker inte att han ska glömmas bort, 
säger Adrian Kolgjini.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Amorino, L-Å Söderholm 0%
– Har varit bra hela vintern utan att ha 
haft det rätta flytet. Bra spår och han bör 
få ett bra lopp och har visat sig kunna 
speeda på slutet. Kan vara ett skrällbud 
med klaff, tror Lars-Åke Söderholm.

2 Betting Rebel, U. Ohlsson 1%
Aldrig vunnit. Inget hett bud.

3 Hjalle Palema, C. Eriksson 9%
– Han galopperade senst men formen är 
fin. Hjalle Palema är kvick från början och 
Christoffer (Eriksson) får ladda en bit, 
säger Pär Hedberg.

4 Unlimit Lavec, T. Dalborg 1%
Positiv senast vid vinst i ett enklare lopp 
än detta. Nja.

5 Cannon Flame, P. Untersteiner 6%
Visat bra fart med Untersteiner. Räknas 
tidigt om man klarar femtespåret.

6 Tony Afrika, A. Kolgjini 12%
– Vann på ett bra sätt senast. Han är 
riktigt uppåt nu och jag försöker komma 
till ledningen. Han är mycket stark och 
skulle vara gynnad om det blir lite krä-
vande förhållanden. Rycktussar för första 
gången nu, säger Adrian Kolgjini.
2H160Hm:

7 Harrington, B. Goop 19%
– Harrington gjorde en slät figur senast 
och hade inte sin bästa dag. Nu ser han fin 
ut i träningen igen och vi hoppas att 
formen ska sitta där. När han vaknat på 
rätt sida har han visat att han är bra för 
klassen och det ska bli spännande att se 
honom med Björn i sulkyn. Han står bra 
inne på pengarna och är en av flera med 
chans, säger Andreas Lövdal i stallet.

8 Mr Crazed, A. Svanstedt –%
STRUKEN!

9 Rossi Palema, M J Andersson 22%
– Han var riktigt duktig senast på Solvalla 
och det känns som om Rossi Palema har 
utveckling i sig. Alla mina fyra hästar i V75 
har halvchans och kanske med ett litet 
plus för Rossi Palema som bästa chans, 
säger Pär Hedberg.

10 Andy Pandy, T. Jansson 1%
Startat 86 gånger och aldrig vunnit...

11 Comte du Pommeau, P G Norman 3%
– Han fick gå på lite för tidigt senast och 
hade nog varit farlig annars. Har jättebra 
form och får han ett bra lopp kan han 
säkert dyka upp långt framme, tror Peter G 
Norman.

12 Smevikens Cruiser, J. Kontio 2%
– Var sådär senast och läget gör att det 
kan bli svårt att räcka till seger nu, säger 
Veijo Heiskanen.

13 On Track Piraya, N. Westerholm 4%
– On Track Piraya har blivit uppfräschad 
och kommer säkert att behöva loppet i 
kroppen. Vi får nog ligga lite lågt vad det 
gäller vinstchansen för honom, säger 
Kevin Svedlund i stallet.

14 Island Life, R. Bergh 16%
– Han har sett bra ut i träningen en 
längre tid och jag har även kört ett 
banjobb. Då sprang han 1.17 över full 
distans och han känns verkligen redo för 
start. Det känns som en bra häst, säger 
Robert Bergh.

15 Thorn Bird, A. Eklundh 2%
– Hon har gjort väldigt bra lopp och vinner 
lopp när som helst. Thorn Bird står med 
dubbla tillägg och har en svår uppgift. Men 
hon är tuff och går in i mål och på Axevalla 
under vintern blir det ofta krävande förhål-
landen och det gynnar Thorn Bird, säger 
André Eklundh.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Illuminati, J. Lövgren 67%
– Han hade vunnit senast och han inte 
hade tappat travet i sista sväng och han 
var inte körbar där. Han har blivit 
behandlad efter det loppet och jag tror 
att han kommer att vara i ordning igen. 
Spåret är väl sämsta tänkbara för honom 
då han inte kan öppna, men löser det sig 
under vägen ska det vara en bra chans, 
säger Jonas Oscarsson i stallet.

2 Tayson Bi, R N Skoglund 0%
– Han fick stryk av en bra häst senast. 
Läget kan jag inte vara missnöjd med. Men 
Tayson Bi är ny i den här klassen och det 
går inte att begära att han ska vinna 
loppet. Blir han trea elle fyra är det bra. Vi 
kör med skor och bike och hoppas på en 
mjuk bana vilket skulle gynna honom, 
säger Dennis Palmqvist

3 Scarlets Mirakel, N. Westerholm 2%
– Ser bra ut i träningen och var duktig 
senast och gick en bra tid på en bana som 
var lite besvärlig. Han har tidigare visat att 
han trivs på den här distansen. Jag tycker 
att han är en av de som ska räknas bakom 
Illuminati, säger Kevin Svedlund i stallet.

4 Zeus Karsk, P G Norman 1%
– Tog sig ett par felsteg från början senast 
och gick bra sedan utan att vara helt tom 
i mål. Han känns bra för dagen och jag 
hoppas att det blir lite körning, det skulle 
gynna honom. Han kan överraska om det 
stämmer fullt ut, säger Peter G Norman.

5 Wild Love, K. Oscarsson 1%
Osynad på distansen. Ingen toppform?

6 Smokey Herman, C. Eriksson 1%
– Han har blivit bättre på att tävla med 
skor och är bra i ordning för dagen. Är 
kanske egentligen bäst i ledningen, men 
mot det här motståndet blir det nog långt 
till mål om man kör i spets. Jag tror inte 
att han vinner med hoppas på en skaplig 
slant. Jänkarvagn och samma huvudlag 
som tidigare, säger Ulf Stenströmer.

7 Pacific Face, G. Lubrano 6%
Har sin egen stil och är mycket stark. Kan 
vinna loppet om han sköter sig.

8 Fairplay Pellini, J. Kontio 2%
– Han har gjort det riktigt bra vid segrarna 
och har verkligen hittat stilen. Han såg bra 
ut i det senaste jobbet och vi hoppas att 
han fortsätter att utvecklas. Spåret är inte 
bra, men samtidigt är han ingen snabb-
startare och distansen ska passa honom. 
Löser det sig med resan kan han säkert 
dyka upp långt framme igen, säger 
Andreas Lövdal i stallet.

9 Farouk B.R., M. Djuse 6%
– Var uppfräschad innan förra loppet för 
några småsaker. Han gjorde ett bra lopp 
men kommer troligen att vara ännu bättre 
den här gången. Illuminati är bra men den 
kommer nog att få längre fram än våran 
häst och garderar man loppet tycker jag 
att han ska med. Och skulle vi kunna köra 
med sommarskor är det ett plus, säger 
Marcus Lilius i stallet.

10 The Real Star, C J Jepson 12%
Toppfin senast och trivs på längre 
distanser. Tidigt bud igen.

11 Global Undecided, B. Goop 2%
– Han var okej men inte mer senast. Men 
jag tror inte det är något fel på formen och 
lång distans ska han inte vara missgynnad 
av. Det ska bli spännande att se honom 
med Björn och stämmer det i loppet är han 
inte sämre än Fairplay Pellini, säger 
Andreas Lövdal i stallet.

12 J.S.Apollo, T. Jansson 0%
Visat fin form men är nog bortlottad nu.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Always On Time, B. Goop 20%
– Hästen vann med krafter kvar från 
ledningen senast och formen är riktigt 
god. Han är explosiv från start och trivs 
i ledningen så jag måste vara nöjd med 
innerspåret. Kusken får bestämma 
taktiken men jag tror på bra chans att vara 
bland de tre främsta i alla fall, säger Kjetil 
Helgestad.

2 Valeur, S. Nordemo 1%
– Han behövde loppet senast och kändes 
väldigt laddad så Valeur är nog nära sin 
fina vinterform som han brukar ha. Läget 
är bra och jag tror att han kommer att 
leverera en fin insats på lördag, säger 
Peter G Norman.

3 Stepping Spaceboy, S. Söderkvist 20%
– Det var skönt att se den senaste 
insatsen, det var ett kvitto på att han är på 
gång och han vill nästan hugga hästen 
bredvid i måndagens jobb vilket är ett gott 
tecken. Vi får se hur loppet artar sig. Min 
är snabb ut men det är även Västerbo 
Exact. Men min visade ju senast att 
ledningen inte är något måste och jag 
måste vara optimist och ändrar troligen 
inte på något, säger Admir Zukanovic.

4 Västerbo Exact, T. Uhrberg 33%
Tyvärr ingen kontakt. Men Västerbo 
Exact kommer med full form och vann på 
V75 näst senast från spets. Lär prova nå 
dit, men han går även bakifrån. Given!

5 Rafiki Fri, A I Karlsson 3%
– Han avslutade fruktansvärt bra senast, 
det var kanske det bästa lopp han gjort. 
Nu kan han sitta lite bättre till och den dag 
loppet körs på rätt sätt så tror jag att han 
kan vinna i Silverdivisionen. Det kan bli 
någon ändring på huvudlaget under 
tävlingsdagen, men inget annat. Han ser 
fortsatt fin ut, säger Hans Karlsson.

6 Te Quiero Grif, H. Halme 1%
– Tycker att han var jättebra senast och 
formen på honom kan jag inte klaga på. 
Men det är alltid tufft i V75, kan sträcka 
mig till platschans, säger Veijo Heiskanen.

7 He’s a Diffacolt, A. Eklundh 0%
Spår lite för långt ute på vingen och får 
svårt att komma till i loppet. Bara en 
mittfältare igen.

8 Antonio Trot, J. Kontio 3%
– Har varit ifrån ett tag och får börja här. 
Det är inget bra läge för honom och 
dessutom är distansen i kortaste laget. 
Men vi får hoppas att det blir bra tempo 
och att han har en bra dag, då kan det bli 
en fin slant, säger Andreas Lövdal i stallet.

9 Frankie Brodde, P. Untersteiner 2%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

10 Zelov, J. Untersteiner 10%
– Han har gått bra i två starter efter ett 
tävlingsuppehåll och formen blir bara 
bättre för varje start. Men vi har missat 
något jobb då vi inte haft de bästa 
förhållanden att träna på här hemma men 
han ska få ett skarpare jobb i veckan. Han 
har vunnit på V75 förut och skulle han få 
bra ryggar är han inte chanslös, säger 
Anders Lundström Wolden.

11 Baron Gift, R. Svanstedt 6%
Galopperade med sparade krafter 
i V75-finalen senast. Bra form och inte 
helt ofarlig om det stämmer.

12 Latest News, M. Eriksson 0%
– Latest News gick bra mot bra hästar 
senast och har uppåtform. Nu fick han lite 
väl dåligt läge, men jag tror att han 
kommer att plocka pengar åtminstone, 
säger Fredrik Linder i stallet.

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Night Brodde, M. Elias 17%
– Det stämde inte i loppet senast och man 
ska nog inte ta så hårt på den starten. Nu 
har vi ett mycket bättre läge och jag 
hoppas att vi kan försvara ledningen. 
Night Brodde ska streckas, säger Marc.

2 Chapuy, C J Jepson 12%
Gick bra i debuten i ny regi senast och ska 
vara ännu bättre nu. Startsnabb och 
lättplacerad. Med i striden om det stäm-
mer med löpningen.

3 Dontbreakthebank˚s, A. Kolgjini 5%
– Han var med i en tuff öppning senast. 
Det kostade sista biten och han blev 
slagen på mållinjen. DontbreakthebankÅs 
är bäst när han går i ledningen och vi fick 
ett bra utgångsläge, säger Adrian Kolgini.

4 Joyride Cane, H. Halme 0%
– Han nöter väl på helt okej utan att ha 
den riktiga toppformen. Men vi fortsätter 
att starta på och han kommer att bli bättre 
när barfotaförbudet är över. Kan vara 
trea-fyra som bäst och jag ändrar inget på 
honom, säger Veijo Heiskanen

5 Tanya Gel, J. Untersteiner 1%
Har haft lite stolpe ut i de senaste 
starterna och har lite bättre form än 
resultatraden visar. Möter ändå lite för 
tufft motstånd nu?

6 Patricia Zaz, N. Westerholm –%
STRUKEN!

7 Marvelous, J. Kontio 6%
– Han gick anständigt senast och fick en 
paus efter det loppet. Marvelous är bra 
men jag misstänker att han kommer att 
behöva loppet då han är lite rund om 
magen fortfarande. På grundkapaciteten 
är han inte borta, men vi ligger som sagt 
lite lågt den här gången, säger Andreas 
Lövdal i stallet.

8 Crossfire Simoni, B. Falsig 2%
– Det var en skön seger senast och allt 
talar för ett bra lopp igen. Känns likadan. 
Han har dock ett svårt läge och det 
kommer att krävas tur, men från ett bättre 
spår hade jag trott på bra chans. Vi får 
hoppas på turen och inget kommer att 
ändras, säger Bo Falsig.

9 Vlad del Ronco, B. Goop 40%
– Var bra senast även om han förlorade, 
men det var en dålig bana den dagen. Att 
köra till ledningen var inget bra beslut. 
Han jobbar på bra och kändes fin i 
veckans jobb. Han är kapabel men det är 
ett tufft lopp, vi får se hur han står sig. 
Det gäller att det klaffar med positio-
nerna. Han kommer att gå med en 
jänkarvagn troligen. Kanske norskt 
huvudlag också, säger Edvin Ceka.

10 Kaiser Håleryd, P. Untersteiner 6%
Läs vad Peter Untersteiner tror om 
chanserna på annan sida.

11 Mellby Fantom, U. Ohlsson –%
STRUKEN!

12 Infinitus, J. Lövgren 4%
– Han har tänt till ordentligt i de två 
senaste starterna. Mycket av förklaringen 
ligger i att vi börjat köra honom med ett 
helstängt huvudlag med hål i och det blir 
samma igen. Men nu har han spår tolv och 
då blir det svårt att vinna, säger Jonas 
Ocarsson i stallet.

RANKNING
10HNimbusHC.D.
H11HPlatonHFace
  3HOnHTrackHPiraten
   4 Elliot Coger
  8 Västerboonthen.
  2 Phantasm Soa
  7 Timone Ek
  1 West Wing
  5 Speed Delicious
   6 Target Kronos
  9 Kadett C.D.

RANKNING
H14HIslandHLife
HH9HRossiHPalema
HH5HCannonHFlame
  7 Harrington  
  6 Tony Afrika
11 Comte du Pommeau
13 On Track Piraya
  8 Mr Crazed
15 Thorn Bird
  3 Hjalle Palema
12 Smevikens Cruiser
   1 Amorino
  4 Unlimit Lavec
10 Andy Pandy
  2 Betting Rebel

RANKNING
HH1HIlluminati
  7 Pacific Face
10 The Real Star
  3 Scarlets Mirakel
  8 Fairplay Pellini
  9 Farouk B.R.
  4 Zeus Karsk
  5 Wild Love
11 Global Undecided
12 J.S.Apollo
  6 Smokey Herman
  2 Tayson Bi

RANKNING
HH4HVästerboHExact
HH3HSteppingHSpaceboy
  5 Rafiki Fri
  8 Antonio Trot
11 Baron Gift
  1 Always On Time
  2 Valeur
10 Zelov
  9 Frankie Brodde
  6 Te Quiero Grif
  7 He’s a Diffacolt
12 Latest News

RANKNING
HH9HVladHdelHRonco
  1 Night Brodde
  2 Chapuy
12 Infinitus
  7 Marvelous
10 Kaiser Håleryd
  8 Crossfire Simoni
  3 DontbreakthebankÅs
  4 Joyride Cane
  5 Tanya Gel

 WTIDSRANKEN: 14,0: 8 Västerboontenews. 
14,1: 3 On Track Piraten,  Elliot Coger. 14,2: 
1 West Wing. 14,5: 7 Timone Ek, 10 Nimbus CD.

 WTIDSRANKEN: 15,0: 15 Thorn Bird.  
15,1: 8 Mr Crazed. 15,2: 11 Comte du Pommeau, 
12 Smevikens Cruiser. 15,5: 9 Rossi Palema.

 WTIDSRANKEN: 15,3: 10 The Real Star. 
15,6: 7 Pacific Face. 15,8: 11 Global Undecided. 
16,2: 2 Tayson Bi. 16,3: 1 Illuminati, 5 Wild Love.

 WTIDSRANKEN: 13,5: 6 Te Quiero Grif.  
13,7: 7 He’s a Diffacolt. 13,9: 4 Västerbo Exact. 
14,0: 8 Antonio Trot. 14,3: 3 Stepping Spaceboy

 WTIDSRANKEN: 14,2: 10 Kaiser Håleryd, 
12 Infinitus. 14,6: 3 Dontbreakthebank Ås, 9 Vlad 
del Ronco. 15,0: 2 Chapuy, 8 Crossfire Simoni.

VÆLJ BLAND FLERA OLIKA ANDELS-
SPEL OCH HITTA DIN FAVORIT. LÆS 

MER P˚ EXPRESSEN.SE/ANDEL

SPELA�V75�MED�OSS


