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Nuk nprkmben partizant o t marr gazeta dita. Kuova nj nga qytetet me historin m t pasur por edhe.
Tregime erotike shthurje te nxehta vere zemra org. Historia e dardanis. Mitologjia shqiptare. 100
emra q nuk i keni dgjuar kurr por do t dshironi. Emra shqiptar pr vajza dhe djem bebja. Radio lyra
ndiqeni t shtunn poetike.
Nuk nëpërkëmben partizanët o të marrë Gazeta Dita
May 1st, 2018 I shpalla ARMIQ E TRADHETARE te gjithe BALLISTET E ZOGISTET SPIUNET E TE
HUAJVE dhe u preva kokat sa me hante krahu Por paskam toleruar shume.
Kuçova një nga qytetet me historinë më të pasur por edhe
May 6th, 2018 Ato vite te ARTA i beri SOCIALIZMI si sistemi politik me i PERPARUAR Urrejtja qe
kane sot kapitalistet duke shpifur sa te mundin kunder tij meqenese nuk kane se cfare te tregojne te
MIRA per vete nuk i ngop shqiptaret me buke.
Tregime Erotike Shthurje te nxehta vere Zemra Org
May 5th, 2018 Zemra eshte qendra e rinise shqiptare ne internet ketu do te mund te gjeni lajme si
dhe argetim te ndryshem.
Historia e Dardanisë
May 5th, 2018 Krijimi i Mbretërisë Dardane Në shek IV p K u krijua Mbretëria Dardane e cila shtrihej
në territorin e Kosovës së sotme e të krahinave të tjera përreth.
Mitologjia shqiptare
May 4th, 2018 Mitologjia shqiptare ështe një mitologji popullore dhe pagane e cila është pak e
studiuar dhe për këtë arsye nuk ka një kodifikim të qartë se cilat janë me vlerë të plotë e cilat me
gjysëm vlerë.
100 Emra që nuk i keni dëgjuar kurrë por do të dëshironi
May 5th, 2018 emra te vecante dhe te kohes per djem dhe per vajza Amelia – Ela Armela – Mela
Andrelina – Andra Alfons – Fonsi brixhilda – Ilda Frodian – Frodi.
Emra shqiptarë për vajza dhe djem bebja
May 6th, 2018 Alarmi i OBSH 1 7 milionë fëmijë vdesin çdo vit për shkak të ndotjes.
Radio Lyra Ndiqeni të Shtunën Poetike
May 6th, 2018 Me indnjat te thell dhe dhimbje ne shpirt morem lajmin e hidhur qe sot u nda nga jeta
degjuesi dhe bashkpunëtori i Radio Lyrës rapsodi Shaban Hamzaj.
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