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E kemi parë në teatër, në fil
ma, si aktor humori dhe si
moderator. Bëhet fjalë për

Ervin Bejlerin. Ai vjen në një
rrëfim për suplementin "Vip Pag-
es" të "Gazeta Shqiptare", duke
ndarë me ne dashurinë që ka për
aktrimin, rolet e shumta si dhe
projektet e reja. Për të aktrimi
ka nisur që në periudhën e gjim-
nazit, për t'u bërë më vonë pasio-
ni i tij më i madh. I pyetur se nëse
do t'i duhej të zgjidhte mes një
roli në teatër dhe filmit kë do
zgjidhte, Bejleri pohon se e ka të
vështirë të veçojë njërin apo
tjetrin, pasi i bën me kënaqësi
dhe përkushtim të dyja. Nëse do
ishte kthyer pas në kohë, ai do
kishte zgjedhur t'i kthehej sërish
rolit të Mark Alemit në "Pallati i
Ëndrrave", ose Merkutios te
"Romeo e Zhulieta". Kur flet për
Olën, bashkëshorten me të njëj-
tin profil në aktrim, Ervini
shprehet se nuk ka më mirë se të
marrë këshilla prej një profesion-
isteje si ajo. Së fundmi, aktori na
flet për projektin më të ri në "IN
Tv". Bejleri do i rikthehet sërish
televizionit, e këtë herë me një
format humori të quajtur "Kolau-
dim". Mjaft surpriza dhe të pa-
pritura rezervon ky projekt i ri,
për të cilin Ervin Bejleri ndihet
shumë entuziast.

Si ka lindur dashuria për akt-Si ka lindur dashuria për akt-Si ka lindur dashuria për akt-Si ka lindur dashuria për akt-Si ka lindur dashuria për akt-

zuar. Sigurisht, me kalimin e
viteve aktori piqet, plotësohet,
dhe këndvështrimi i gjërave ka-
lon në dimensione të tjera.

Nëse do zgjidhnit mes një roliNëse do zgjidhnit mes një roliNëse do zgjidhnit mes një roliNëse do zgjidhnit mes një roliNëse do zgjidhnit mes një roli
në film dhe teatrit, cili do ish-në film dhe teatrit, cili do ish-në film dhe teatrit, cili do ish-në film dhe teatrit, cili do ish-në film dhe teatrit, cili do ish-
te zgjedhja e Ervinit?te zgjedhja e Ervinit?te zgjedhja e Ervinit?te zgjedhja e Ervinit?te zgjedhja e Ervinit?
Janë fusha pak a shumë të ndry-
shme pune, interpretimi dhe
emocioni. Unë nuk do t'i veçoja
dot, i bëj me kënaqësi dhe pasion
të dyja.
Keni pasur momente të siklet-Keni pasur momente të siklet-Keni pasur momente të siklet-Keni pasur momente të siklet-Keni pasur momente të siklet-
shme në aktrim?shme në aktrim?shme në aktrim?shme në aktrim?shme në aktrim?
Ka dhe do të ketë gjithmonë.
Vështirësia në perceptim,
kërkim dhe krijim të çdo person-
azhi i përngjet një udhëtimi në
xhungël ku ti i ke të gjitha mje-
tet e jetesës pak a shumë, por
duhet t'i vësh në funksion të mbi-
jetesës tënde, pra të personazhit
që krijon.
Nëse do e kthenit kohën pas,Nëse do e kthenit kohën pas,Nëse do e kthenit kohën pas,Nëse do e kthenit kohën pas,Nëse do e kthenit kohën pas,
do i ktheheshit sërish ndonjëdo i ktheheshit sërish ndonjëdo i ktheheshit sërish ndonjëdo i ktheheshit sërish ndonjëdo i ktheheshit sërish ndonjë
roli?roli?roli?roli?roli?
Janë disa role që do doja t'u kthe-
hesha. Roli i Mark Alemit në
"Pallatin e Ëndrrave" ose ai i
Merkutios te "Romeo e Zhulie-
ta"... Role që i mendoj vazhdi-
misht kur do kem mundësi t'i
ngjis sërish në skenë.
Do riktheheni në ekran me njëDo riktheheni në ekran me njëDo riktheheni në ekran me njëDo riktheheni në ekran me njëDo riktheheni në ekran me një
emision humori. Si ndihetemision humori. Si ndihetemision humori. Si ndihetemision humori. Si ndihetemision humori. Si ndihet
Ervini tashmë si moderaErvini tashmë si moderaErvini tashmë si moderaErvini tashmë si moderaErvini tashmë si moderatortortortortor,,,,,
përballë kolegëve që drejtojnëpërballë kolegëve që drejtojnëpërballë kolegëve që drejtojnëpërballë kolegëve që drejtojnëpërballë kolegëve që drejtojnë
fffffororororormamamamamate humori?te humori?te humori?te humori?te humori?
Jashtëzakonisht komod dhe en-
tuziast! Janë staf i mrekul-
lueshëm, ashtu siç do kërkonte
çdo profesionist t'i kishte kolegë.
Mateo, Marseli, Brentoni, Karo-
lina, Genci, Graciela. Por, në
përgjithësi ngrohtësia dhe pro-
fesionalizmi i "IN Tv" më ka lënë
pa fjalë. Është si një familje ku
çdokush kujdeset për tjetrin ni-
sur nga dashamirësia dhe profe-
sionalizmi, dhe jo nga servilizmi
apo egoizmi i tepruar siç ndodh

Egla Xhemali

rimin?rimin?rimin?rimin?rimin?
Fare rastësisht, si çdo pasion që
ka nevojë për një shtysë. Por nuk
mund të them që e kisha si pa-
sion, por u formua dalëngadalë
nga një këmbëngulje e mësueses
sime të Letërsisë në gjimnaz. Ajo
ishte e fiksuar që unë duhej të
luaja në një pjesë konkurruese
në festivalin e teatrit të të rin-
jve që zhvillohej çdo vit mes
gjimnazeve. Dhe, me gjithë
kundërshtimet e mia - kam qenë
shumë i turpshëm (qesh) - ajo
arriti të ma mbushte mendjen.
Mendoja asokohe që nuk kisha
asnjë lidhje me këtë profesion,
që do të bëhej fatkeqësisht dhe

fatmirësisht pasioni dhe mënyra
ime e jetesës në Shqipëri.
Cili ka qenë roli juaj i prefer-Cili ka qenë roli juaj i prefer-Cili ka qenë roli juaj i prefer-Cili ka qenë roli juaj i prefer-Cili ka qenë roli juaj i prefer-
uar?uar?uar?uar?uar?
Janë të gjithë të preferuar. Janë
krijesat e mia të vogla e të
mëdha. U kam dhënë jetë dhe më
kanë marrë, anasjelltas. Janë si
frymëmarrja: a mund ta ndash se
cila frymëmarrje është më e
preferuar apo e rëndësishme për
ty?! Dhe shpresoj që si frymë-
marrja edhe rolet në jetën time
të pushojnë të dyja njëkohësisht.
Sa më larg qoftë, ishallah...
(qesh)
Po ai që mendoni se nuk e keniPo ai që mendoni se nuk e keniPo ai që mendoni se nuk e keniPo ai që mendoni se nuk e keniPo ai që mendoni se nuk e keni
realizuar siç duhet?realizuar siç duhet?realizuar siç duhet?realizuar siç duhet?realizuar siç duhet?
Asnjë... për kohën që janë reali-

rëndom në këtë vend.
Emisioni juaj mban emrinEmisioni juaj mban emrinEmisioni juaj mban emrinEmisioni juaj mban emrinEmisioni juaj mban emrin
"Kolaudim".  Pse është"Kolaudim".  Pse është"Kolaudim".  Pse është"Kolaudim".  Pse është"Kolaudim".  Pse është
zgjedhur pikërisht ky emër?zgjedhur pikërisht ky emër?zgjedhur pikërisht ky emër?zgjedhur pikërisht ky emër?zgjedhur pikërisht ky emër?
Fare rastësisht. Po mendonim
për një emër të ri me Mateon,
dhe ajo për të cilën çdo djalë
shqetësohet kur nget makinën
dhe sheh ndonjë polic rrugor
përballë është, a i ka në rregull
dokumentet dhe a e ka bërë
kolaudimin. Është procedurë që,
po s'e pate, shteti mund të të gjo-
bisë, por ajo që është më e rëndë-
sishme është një proces që du-
het ta kalosh edhe për sigurinë e
kokës tënde, kur i thonë. Kështu
që, ky mendoj se është edhe
qëllimi i emisionit tonë në një-
farë mënyre, të "kolaudoj" hallet
dhe problemet që ka sot sho-
qëria shqiptare. Por, në radhë të
parë duke filluar nga lart... po
nga lart fare ama (qesh).
Sa e vështirë është bashkëjete-Sa e vështirë është bashkëjete-Sa e vështirë është bashkëjete-Sa e vështirë është bashkëjete-Sa e vështirë është bashkëjete-
sa mes dy aktorëve? A debato-sa mes dy aktorëve? A debato-sa mes dy aktorëve? A debato-sa mes dy aktorëve? A debato-sa mes dy aktorëve? A debato-
ni shpesh?ni shpesh?ni shpesh?ni shpesh?ni shpesh?
Me Olën si aktore debatoj, kurse
si grua dashurohem dhe zihem
(qesh). Absolutisht nuk është e
vështirë. Ku ka më mirë se ta
kesh bashkëshorten në të njëjtin
profesion! Ku për çdo ide e men-
dim për profesionin që ti ke pa-
sion, të kesh një këshillë profe-
sioniste të sinqertë e pa doreza
nga njeriu që ti ke dhe ke për të
pasur përjetë në krah.
Jeni babai i një vajze; do donitJeni babai i një vajze; do donitJeni babai i një vajze; do donitJeni babai i një vajze; do donitJeni babai i një vajze; do donit
që ajo të ndiqte rrugën tuaj?që ajo të ndiqte rrugën tuaj?që ajo të ndiqte rrugën tuaj?që ajo të ndiqte rrugën tuaj?që ajo të ndiqte rrugën tuaj?
Nuk e di ende se ç'do të bëhet
Zahara Coco kur të rritet. Është
e vogël, e megjithatë ka plot ën-
drra që do t'i realizojë. Përgjithë-
sisht, duke pasur dy prindër ak-
torë, ajo gjithmonë ka hedhur
idenë që kur të rritet të bëhet
dikush me një profesion me të
ardhura shumë të mira financia-
re (qesh). Dhe pikërisht këtu ne
nuk ndërhyjmë fare...fare...fare
(qesh përsëri).

INTERVISTA Rrëfehet aktori: Rikthehem në "IN TV", surpriza e emisionit të ri

Ervin
BEJLERI:

"Rolet janë krijesat e mia
të vogla dhe të mëdha"

Aktrimi, pasioni dhe
mënyra ime e jetesës
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RRRRRudina Magjistarin nuk e kemi parë të postojë shumë foto tëudina Magjistarin nuk e kemi parë të postojë shumë foto tëudina Magjistarin nuk e kemi parë të postojë shumë foto tëudina Magjistarin nuk e kemi parë të postojë shumë foto tëudina Magjistarin nuk e kemi parë të postojë shumë foto të
vogëlushes së saj Mia. Kjo sepse moderatorja e njohur e "TVvogëlushes së saj Mia. Kjo sepse moderatorja e njohur e "TVvogëlushes së saj Mia. Kjo sepse moderatorja e njohur e "TVvogëlushes së saj Mia. Kjo sepse moderatorja e njohur e "TVvogëlushes së saj Mia. Kjo sepse moderatorja e njohur e "TV

Klan" vazhdon të jetë mjaft e rezervuar sa i përket ekspozimit të saj.Klan" vazhdon të jetë mjaft e rezervuar sa i përket ekspozimit të saj.Klan" vazhdon të jetë mjaft e rezervuar sa i përket ekspozimit të saj.Klan" vazhdon të jetë mjaft e rezervuar sa i përket ekspozimit të saj.Klan" vazhdon të jetë mjaft e rezervuar sa i përket ekspozimit të saj.
Por herë pas here e shohimPor herë pas here e shohimPor herë pas here e shohimPor herë pas here e shohimPor herë pas here e shohim
kur ndan me ndjekësit njëkur ndan me ndjekësit njëkur ndan me ndjekësit njëkur ndan me ndjekësit njëkur ndan me ndjekësit një
copëz të vogël të asaj që ecopëz të vogël të asaj që ecopëz të vogël të asaj që ecopëz të vogël të asaj që ecopëz të vogël të asaj që e
ruan pothuajse me fana-ruan pothuajse me fana-ruan pothuajse me fana-ruan pothuajse me fana-ruan pothuajse me fana-
tizëm dhe larg objektivit tëtizëm dhe larg objektivit tëtizëm dhe larg objektivit tëtizëm dhe larg objektivit tëtizëm dhe larg objektivit të
kamerave. Kështu që, nësekamerave. Kështu që, nësekamerave. Kështu që, nësekamerave. Kështu që, nësekamerave. Kështu që, nëse
jemi të vëmendshëm, mundjemi të vëmendshëm, mundjemi të vëmendshëm, mundjemi të vëmendshëm, mundjemi të vëmendshëm, mund
të kapim ndonjë copëz tëtë kapim ndonjë copëz tëtë kapim ndonjë copëz tëtë kapim ndonjë copëz tëtë kapim ndonjë copëz të
asaj që Rudina nuk do taasaj që Rudina nuk do taasaj që Rudina nuk do taasaj që Rudina nuk do taasaj që Rudina nuk do ta
shfaqë. Kësaj radhe, ajo kashfaqë. Kësaj radhe, ajo kashfaqë. Kësaj radhe, ajo kashfaqë. Kësaj radhe, ajo kashfaqë. Kësaj radhe, ajo ka
postuar në "Instastory" njëpostuar në "Instastory" njëpostuar në "Instastory" njëpostuar në "Instastory" njëpostuar në "Instastory" një
foto ku vogëlushja Miafoto ku vogëlushja Miafoto ku vogëlushja Miafoto ku vogëlushja Miafoto ku vogëlushja Mia
shfaqet me kurriz, por neshfaqet me kurriz, por neshfaqet me kurriz, por neshfaqet me kurriz, por neshfaqet me kurriz, por ne
arrijmë të shohim se ajoarrijmë të shohim se ajoarrijmë të shohim se ajoarrijmë të shohim se ajoarrijmë të shohim se ajo
është rritur mjaft. Tani meështë rritur mjaft. Tani meështë rritur mjaft. Tani meështë rritur mjaft. Tani meështë rritur mjaft. Tani me
atë fustanin e saj të bukuratë fustanin e saj të bukuratë fustanin e saj të bukuratë fustanin e saj të bukuratë fustanin e saj të bukur
duket si një zonjushë eduket si një zonjushë eduket si një zonjushë eduket si një zonjushë eduket si një zonjushë e
vërtetë dhe shumë e ëmbël,vërtetë dhe shumë e ëmbël,vërtetë dhe shumë e ëmbël,vërtetë dhe shumë e ëmbël,vërtetë dhe shumë e ëmbël,
edhe pse misterioze.edhe pse misterioze.edhe pse misterioze.edhe pse misterioze.edhe pse misterioze.

Sa është rritur vajza e
Rudina Magjistarit, tanimë
një zonjushë e vërtetë

Gazetarja e njohur e "Dance With
Me" merr kritika nga bashkëshorti
xheloz për kërcimin e “violinçelit”
Prej dy javësh ka nisur spektakli "Dance With Me", dhe konkurrentët

pjesëmarrës në lojë shpeshherë përballen me kritikat apo sugje-
rimet që u bëjnë edhe
familjarët e tyre. Nuk u ka
shpëtuar kritikave as
gazetarja e njohur Fiori
Dardha, e cila është një
nga pjesëmarrëset e këtij
show televiziv. Ajo, e
njohur për natyrën e saj
karizmatike, është në
konkurrim së bashku me
violinistin Iliard Shaba. Një
kërcim që ajo ka bërë së
fundmi me muzikantin, ka
ngjallur dhe xhelozinë e
bashkëshortit, i cili është
shprehur se një skenë e
tillë mund të evitohej. Ai
shprehet për revistën
"Class" se në përgjithësi
është indiferent, por jo
para atij ushtrimi. "Ai Albi
Nako, atë pjesën e vio-
linçelit me Iljardin mund ta
kishte evituar", - tha
bashkëshorti i gazetares.
Një kritik tjetër është edhe
djali i saj Abeli, i cili men-
don se e ëma nuk di të
kërcejë, madje thotë se vetë ai kërcen më mire se mami. Por mbësh-
tetësja më e madhe e gazetares duket se është e ëma e saj, pasi e
cilëson si konkurrenten më të mirë aty.

Xheni i "BB9" bën një 'çmenduri'
për Benardin, ja si ka zgjedhur
t'ia tregojë dashurinë
Njihen tashmë nga mediat si një nga çiftet më të dashura në "Big Brother

Albania 9" dhe aktualisht janë pjesë e spektaklit "Dance With Me". Po
flasim për Xhenin dhe Benardin, të cilët e kanë treguar gjithnjë dashurinë
e madhe mes tyre, gjë që është vlerësuar mjaft nga ndjekësit. Ata e kanë
treguar shpesh nëpërmjet rrjeteve sociale, ku edhe kësaj radhe Xheni ka
publikuar në "Instastory" një foto në të cilën ka treguar një tatuazh të
dedikuar Benardit. Përmes kësaj shenje ajo ka treguar edhe njëherë
dashurinë që ka për Benardin.
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Gjatë ditëve të fundit janë
shtuar komplikacionet
shëndetësore te fëm-

ijët për shkak të paqëndruesh-
mërisë së temperaturave.
Përgjithësisht komplikacionet e
shfaqura janë ato të bllokimit të
rrugëve të frymëmarrjes, laring-
itet, anginat, çrregullimet gas-
trointenisnale etj. Shfaqja klini-
ke e këtyre virozave të
stinës është e ndryshme
nga njëri fëmijë te tjetri. Por
shenjat më të dukshme
janë temperatura e lartë
dhe nuk janë të pakta ras-
tet e pacientëve që para-
qiten në këtë gjendje gjatë
ditëve të fundit. Gjithashtu,
te shumë fëmijë këto ko-
mplikacione shoqërohen
edhe me të vjella dhe
heqje barku. Simptoma të
tjera janë dhimbjet e
kyçeve dhe dobësia
trupore që shfaqin.

Duhet të themi se shfaq-
ja e këtyre simptomave
është e ndryshme nga një
individ te tjetri, pasi mund
të ndodhë që jo të gjitha të
manifestohen tek i njëjti
pacient. Kategoritë më të
rriskuara janë fëmijët e
moshave 2 deri në 6 vjeç.

Menjëherë sapo të
shfaqen simptomat e para
të sëmundjes, qoftë edhe
njëra prej tyre, është e
këshillueshme që prindi ta
çojë fëmijën për vizitë te
mjeku specialist. Është
kategorikisht e ndaluar
marrja e ilaçeve qetësuese
në farmaci pa u vizituar më
parë fëmija. Kjo për faktin
se, duke përdorur këto il-
açe pa rekomandim, ka
ndodhur që te shumë fëm-
ijë gjendja shëndetësore

Virozat e stinës,
ja si të kujdesemi

për fëmijët

është përkeqësuar më tej, në
vend që të përmirësohej. Kjo
për faktin se efektet e ilaçeve të
marra kanë rënë në kundërsh-
tim me reagimin që bën trupi i
fëmijës. Prandaj është shumë
e nevojshme që më parë të viz-
itohet fëmija te mjeku special-
ist dhe vetëm më pas të për-
doren barnat. Megjithatë, duhet

theksuar se trajtimi me
barna i pacientëve të
sëmurë është i ndryshëm,
sipas shkallës së proble-
meve të shfaqura.

Trajtimi i këtyre virozave
ndryshon në varësi të
veçorive individuale të pa-
cientëve të vegjël. Megjith-
atë, prindërit duhet të tre-
gojnë shumë kujdes në
mosmbajtjen e fëmijëve në
ambiente të mbyllura,
sepse kështu rrezikojnë ta
përforcojnë sëmundjen më
shumë. Gjithashtu është e
nevojshme që të kon-
sumohen sa më shumë
lëngje me përbërje vitami-
nash të ndryshme dhe
marrja e sasive të shumta
të lëngjeve të frutave.
Kujdes duhet treguar edhe
në veshje. Kështu, nëse
fëmija manifeston sim-
ptomat e mësipërme, nuk
duhet të vishet trashë,
sepse në atë formë kalon
në rëndim tjetër të
sëmundjes për shkak edhe
të djersitjes së shumtë.
Ambienti në të cilin qën-
dron duhet të ajroset vazh-
dimisht. Ndërsa këshillat e
tjera më specifike jepen
nga mjeku specialist,
sepse simptomat e
sëmundjes shfaqen në for-
ma të ndryshme te pa-
cientët.
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Rama shfaqet me Kadarenë
në mbledhjen e Asamblesë
së Kombeve të Bashkuara

Astrit Patozi shkon "zbathur"
në emisionin ku ishte i ftuar

Ambasadori Lu iu bashkua Zv. Ndihmës Sekretarit Hoyt Yee dhe
ambasadorëve amerikanë në Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci,

Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi, Serbi dhe Slloveni për Seminarin
Rajonal të Shefave të Misionit për Ambasadorët Amerikanë, organi-
zuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Sarajevë. Gjatë
seminarit, ambasadorët biseduan mbi çështjet e përbashkëta me të
cilat përballen shefat e misioneve të Shteteve të Bashkuara në rajon,
përfshirë integrimin euroatlantik, përparimin e bashkëpunimit
rajonal, rritjen ekonomike dhe të investimeve, forcimin e shtetit
ligjor dhe sigurinë rajonale. Por në këtë foto, ata shfaqen shumë të
lumtur, njësoj si fëmijë.

Astrit Patozi ishte i ftuar në emisionin "Oktapod" të Turjan Hyskës në
"Vizion Plus". Në rrjetet sociale ka bërë bujë veshja e ish-deputetit të PD-

së. "Dua ta pyes ku i depilon këmbët", bën shaka faqja "Lolita". Gjithçka ka
nisur nga
fakti se
Patozi ka
shkuar me
këpucë, por
pa çorape në
emision. Dhe
paparaci e
ka kapur
pamjen e
këmbëve të
tij, që
gjithashtu
ka qenë e
pastër dhe e
depiluar.
Ndaj edhe
kjo ka
shërbyer për
t'u kthyer
në humor
nga faqja e
njohur në
'Facebook',
'Lolita'.

Kreu i qeverisë, Edi Rama dhe ministri i Jashtëm, Ditmir Bushati
ishin dje të pranishëm në ceremoninë hapëse të Asamblesë së

Kombeve të Bash-
kuara. Në punimet
e kësaj mbledhjeje,
Rama dhe ministri i
Jashtëm Bushati
ishin të shoqëruar
nga vajza e shkrim-
tarit Ismail Kadare,
Besiana Kadare.
Vajza e shkrimtarit
të madh prej disa
kohësh shërben si
përfaqësuese e
përhershme e
Shqipërisë në
Kombet e Bashkuara, në Nju-Jork. Foton e ka shpërndarë vetë Besiana,
ku ajo shfaqet e ulur në krah të majtë të kryeministrit Rama.

'Kaubojsi' shqiptar përgatit
festën madhështore të 42-vjetorit
Ish-deputeti i Kuvendit Eduart Ndocaj festoi 42-vjetorin e lindjes. Ndocaj

me anë të një postimi në "Facebook" është treguar tepër emocional, duke
publikuar disa foto familjare mbi të cilat
shkruan fjalë prekëse. Ndocaj bëri bujë të
madhe kur mori mandatin e tij të parë si
deputet, katër vite më parë. Por, pozicioni i
Ndocajt si deputet nuk zgjati shumë, pasi
në zgjedhjet e 25 qershorit nuk mundi të
fitojë mjaftueshëm vota për të qenë pjesë e
parlamentit për 4 vitet e ardhshme. Ndocaj
në një postim në "Facebook" shkruan se po
përgatit 42-vjetorin, ndoshta një festë
madhështore ashtu siç e ka zakon. "Uroj nga
zemra mamin që erdhi nga Shqipëria sot në
mëngjes për këtë ditë. Valin, nusen që kemi
plot 21 vite që njihemi. Ilenian, që më bëri
baba plot 17 vite e 5 ditë më parë. Edën,
uraganin e shtëpisë, e uroj përzemërsisht.
Kevin, një mrekulli e Zotit, që ma dhuroi
djalin tim, e dua shumë. Dhe të gjithë ju miq të 'FB' që më keni mbështetur
gjithë këto vite. Të gëzojmë së bashku, gëzuar të gjithë", shkroi Ndocaj.

"Fluturon" ambasadori
amerikan, Donald Lu

BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!
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