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Ďobrý ďeň, ďovoľte mi, aby som sa Vám preďstavil - som Brit a písal som kniy.
Napísal som ďosť príbeov pre ďeti, z niektorýc sa nakoniec stali aj rané filmy. Asi
buďete poznať lavne rozprávku o Carliem, ktorý našiel zlatý lístok vo svojej
slaďkosti. Isto uáďnete moje priezvisko.
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Ja zaše špievam. Pôvodom šom z Auštrálie, ale to možno ani nemušíte vedieť.
Používam bežne len jedno meno, aké je? Môžete ši šo mnou zahmkať: "I'm gonna
šwing from the chandelier, I'm gonna live like tomorrow doešn't exišt."
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Krásny horúši deň z rádia Vám prajem! Dnes pokešáme s mojou parťáčkou Adelou
Vinšzeovou. Potom si nahrám nejaký ďalší diel mojej relášie na youtube. Aké je
moje priezvisko?

Krásny horúši deň z rádia Vám prajem! Dnes pokešáme s mojou parťáčkou Adelou
Vinšzeovou. Potom si nahrám nejaký ďalší diel mojej relášie na youtube. Aké je
moje priezvisko?

Potrebujetee doe filmue niekohoe, ktoe dáe súperovie jednue-druhúe poe papulie,
bume, bume, ae jee toe? Dajtee mie vedieťe. Spýtame sae aje Terenceae, čie sae
nepridáe. Akée jee mojee krstnée menoe?
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So zná amer spe a sklad a bohu so zom pr dvo rok. Z moj poče diskog b so moh vyb
naprí pie Pur Ra. Ak umel me so použ?
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Zeleáv ej tráev, futble číec vehrávme, eel i tka im át fereb veľim čluíš. Rerevtujme
vmá, ež ev kolečáhc dokážme perádev kúčyk. Eel ev Equiel vei, leob ut ej ot
zekázeýv čpôčbo prepreyv. Eék ej moej priezvičok?
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Moje meno je synonymom tohto športu. Nby sme boom presní, tnk nme moje
rodné meno, noe to, ktoré som prevzno po konvertovnní na msonm. Z neho vás
znujíma tá druhá čnsť. Dnjte mm rukavmce, rmng n pornzím knždého!
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Pozdrríujžm síojick krrjrnoí spozr záprdnžj krrnicž. Ukádnuť mojž prižzíisko nžbudž
ťržké, keď íám poíižm sioíá rko ckrrtr, pržzidžnt či ižtisko.
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