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Rrefe nje ngjarje qe e ke perjetuar nga afer ose ke qene
August 1st, 2018 Rrefe nje ngjarje qe e ke perjetuar nga afer ose qe ke qene protagonist dhe qe nuk
e harron kurre Bie fjala nje aksident nje vjedhje nje vrasje nje rrembim nje feste nje koncert etj.
Një takim i paharruar me Rexhep Qosen Gazeta Dita
October 4th, 2018 Vizita e paharruar në shtëpinë e Akademikut të shquar në Prishtinë Një dialog mes
shqiptarësh që njihen në distancë mes tyre por që rasti e ka sjellë të takohen për herë të parë
fizikisht pas shumë vitesh….
YourLiterary Shqip Mobile version Vepra E
October 8th, 2018 E kam titulluar kete ese “E paharruar” sepse ne te do te tregoj per nje person te
tille Ndoshta nuk e kam njohur shume por edhe ato pak kohe qe e kam njohur kane vlejtur shume per
mua Çdokush ka nje person shume te dashur jashte familjes.

Dite e paharruar Faqe 1 interesanti albanianforum net
October 18th, 2018 kam shume po me e paharrueshmja qe na ben te qeshim edhe sot eshte dita kur
para 21 vjetesh nje biciklete e kuqe me preu rrugen dhe m.
Një ngjarje e Paharruar KosovariMedia
October 6th, 2018 Janarët e dhembjeve – Një ngjarje e Paharruar Jusuf e Bardhosh Gërvalla e Kadri
Zeka do të mbëtet një ngjarje e paharruar në zemrat e shumë bashkëatdhetarve ishin shumë shpirtra
të trazuar që e përjetuan nga afër si në Diasporë po edhe më gjerë Pershendetje kam nje vajze 9
vjece me thot gjithmon qe kam vap e.
NJË NGJARJE E JASHTËZAKONSHME fatmir terziu blogspot
September 30th, 2018 humor Pilo Zyba autokarikature Të dashur lexues Miq të klubit dhe “Fjales se
lire” armiq të njëri tjetrit Një ngjarje jo e zakonshme ka ndodhur këto ditë Në shtëpinë e shkrimtarit
dhe poetit Grigor Jovani i cili jeton në qytetin e Athinës për më shumë se 17 vjet kanë hyre në
mënyrë të dhunshme qënie të pa njohura dhe.
Nis sezoni i ri në parkun më atraktiv dhe të vetëm në
October 20th, 2018 Përvojat e veçanta dhe sfida e paharruar nga ky ambient ka bërë që numri i
vizitorëve të jetë i madh duke përfshirë edhe mysafirët nga Kosova dhe jashtë saj me theks të
veçantë nga shqiptarët nga diaspora.
Një fillim i ri Këto janë tri shenjat e horoskopit që do
October 8th, 2018 Këto janë tri shenjat e horoskopit që do të kenë një gusht të paharruar Aktualitet
Flash Jetë dhe stil Te Fundit Te Gjitha Një fillim i ri Këto janë tri shenjat e horoskopit që do të kenë
një gusht të paharruar 07 08 2018 0.
DOSSIER NJË NGJARJE E HARRUAR PËR TË CILËT ËSHTË SHKRUAR
September 22nd, 2018 Faqe 2 E diel 13 korrik 2008 Dossier DOSSIER NJË NGJARJE E HARRUAR
PËR TË CILËT ËSHTË SHKRUAR DHE FOLUR PAK 20 VJET MË PARË NË NDESHJENFundi i një
diktature P.
Dashuri e paharruar Biotechnology pany 37 Photos
October 20th, 2018 Dashuri e paharruar 569 likes · 2 talking about this Biotechnology pany.
Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur Erërat e mëdha
October 19th, 2018 Nje ngjarje e pazakontë ka ndodhur Ererat e medha rrezikojn te gjith pasagjeret
shoferi di te menagjoj situaten magjike Video Kliko këtu për të parë videon.
Presidenti Meta në 140 vjetorin e Lidhjes Shqiptare të
June 10th, 2018 “Kjo është një ngjarje lapidare në historinë e Kombit tonë Kjo lidhje ishte vazhdimi i
Lidhjes së Lezhës e bërë nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu shekuj me parë Që në fillim të saj Lidhja
Shqiptare e Prizrenit u përball me sfida të jashtëzakonshme të brendshme dhe ndërkombëtare.
Ngjarje Te ne është më se i nevojshëm një “dënim” i tillë
October 13th, 2018 Ngjarje Friday November 16 2012 Nje moment shume interesant sot ne procesin
e ndermjetesimit ne TV Klan pjese e emisionit te perjavshem E Diela Shqiptare Nje vajze e re Ben
seks me dhi kuaj dhe nje … oktapod arrestohet 31 vjecari.
Nje shetitje e paharruar Home Facebook
September 15th, 2018 Pershendetje miq te librit Nje shetitje e paharrueshme Perpara se te shkruaj

kapitullin e pare fillimisht po shkruaj prologune e ketij libri Shpresoj qe ta pelqeni Ne moshen 17
vjecare mosha ime ndryshoi nje here e pergjithmone.
Ngjarje e rëndë një person gjendet pa shenja jete në
October 4th, 2018 Një person është gjetur pa shenja jete mbi Kalanë e Prizrenit Zëdhënësi i Policisë
për Rajonin e Prizrenit Hazir Berisha teksa e ka konfirmuar këtë rast për Insajderi ka thënë se viktima
është i moshës 40 apo 45 vjecare dhe se trupi i pajetë i tij është vërejtur nga një qytetar.
Një motër e paharruar Gazeta Telegraf PubliAlb
October 22nd, 2018 Reshat Kripa Në pesë vjetorin e ndarjes nga jeta Drita Pelingu një emër i
paharruar për ne U mbushën pesë vjet që ti je ndarë motra ime.
FORUMI EROTIK KOSOVARJA Ja një tregim i vërtetë
October 8th, 2018 shkova ne biblotek te fakultetit me shoqen me te ngushte Pasi se pat vend shkum
ne katin e katrt ne nje sal qe mshilej nga pas dhe hym aty me qelim qe te msojm pasi vajza N ishte
shoqe imja dhe e respektojsha pa mas mua personit N as qe me shkonte ne menje se do te ndodh
nje gje e papritur per mua u ulum ajo kishte te veshur nje fustan te shkurte qe gati bregt ju dikshin gje
qe e vrejta pasi.
Një takim i paharruar Gazeta Koha Jone E perditshme e
October 18th, 2017 Gjimnazi “28 Nëntori” në qytetin e Shkodrës daton hapjen e tij në vitin e largët
1922 Pas një periudhe shumë të errët historike të një pushtimi të gjatë pesëshekullor pas përpjekjeve
të mëdha të rilindasve dhe të njerëzve të tjerë të shquar për hapjen aty këtu në.
Lule on Instagram “Nje mbremje e paharruar???”
October 6th, 2018 3 621 Likes 51 ments Lule luljeta pergjeqaj on Instagram “Nje mbremje e
paharruar???”.
Tri shenjat e horoskopit që do të kenë një gusht të
October 10th, 2018 Megjithatë për këtë muaj janë tri shenja që do t’u buzëqeshë fati më shumë se të
tjerat Veçanërisht për Luanin Virgjëreshën dhe Gaforren pritet një muaj i nxehtë Është fakt këto
shenja do të kenë një gusht të paharruar dhe më poshtë do ta shpjegojmë pse.
Ngjarje e rëndë në Kuçovë 49 vjeçari përdhunon një vajzë
October 11th, 2018 Ky është portali juaj Pjesë e misionit tonë është informimi juaj në çdo moment për
ngjarjet lokale nga vendi rajoni dhe bota Ne kujdesemi që informacioni të jetë i pa anshëm realist dhe
etik ku në qendër të vëmendjes jeni JU dhe interesi JUAJ.
Ky është qarku më problematik për vrasjet në 3 muaj katër
October 11th, 2018 Kjo është e vetmja ngjarje e zbardhur deri më tani nga policia Përveç vrasjeve
prej 10 ditësh në Shkodër rezultojnë dhe dy persona të zhdukur Gëzim Hysaj nga Postriba dhe nipi i
tij Agron Mollaj nga Dobraçi janë denoncuar në polici nga familjarët si të zhdukur prej datës 23 gusht.
Nje ngjarje e vertete teper shokuese
September 25th, 2018 Sexhadeja duke falur namaz Muslimania qe la namazin per telenovelen dhe
kur kthehet me fal namazin perballet me kete ndodhi te frikshme.
Titulli Nje miqesi e paharruar sq yourliterary
October 10th, 2018 Sot rruga me dukej me e gjate sikur asnjeher me pare isha me gazmore dhe
ndjehesha me mir Duke ecur era ledhatonte floket e mia rrezet e diellit shkelqenin dhe ngrohnin

mendjen time Ah sa dite e bukur qe ishte Vazhdova rrugen dhe duke ecur rastisa ne nje biblotek dhe
me pushtoi deshira per te hyre brenda Nuk shihje asgje tjetet vetem se libra te ndryshem kopertinat e
te cileve ishin pa.
Martin Garrix kujdeset për një tjetër natë të paharruar në
October 15th, 2018 Një tjetër natë e paharruar ishte e diela që shënonte edhe natën e tretë dhe të
fundit të Festivalit Sunny Hill Mijëra fansa ishin mbledhur në parkun e Gërmisë në kryeqytet për ta
shijuar nga afër performancën e DJ it me famë botërore Martin Garrix.
enadagerdvaso on Instagram “Do te mbetet nje nate e
October 14th, 2018 377 Likes 33 ments enadagerdvaso on Instagram “Do te mbetet nje nate e
paharruar Balloja Viennese qe u anizua ne Pallatin e Kongreseve mbremjen…”.
Ngjarje e vërtetë NGA KOMA U KTHYE SI NJË NJERI TJETËR 4
October 16th, 2018 Pas një jave mjekët kishin zvogëluar ilaçet me të cilat kishin shkaktuar gjendjen e
komës dhe për të parën herë Përparimi kishte hapur sytë.
Ngjarje e rëndë Vritet me thikë 16 vjeçari nga një
October 12th, 2018 Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e sotme në qytetin e Durrës ku një 16 vjeçar
ka ndërruar jetë pasi u qëllua me thikë nga një bashkëmoshatar Ngjarja e rëndë ka ndodhur në
lagjen Nr 15 në Spitallë ku shtetasin D L 17 vjeç dyshohet se pas një konflikti për motive të dobëta ka
plagosur me mjet prerës ….
Ngjarje e vërtet por e hidhur… Tregime Fetare
September 17th, 2018 nje ngjarje shum e dhimshme qe me boni me qajt shum vajza bin viktim e
ketyre djemve prandaj qdo probm diskutonii me antaret e familjess o zot ndimona te gjithave femrave
ne bot medina Mars 15 2012 te 4 35 pm Përgjigjuni.
Dita e Ashurës një ditë e paharruar në 5000 vite
October 6th, 2018 Dita e Ashurës një spjegim nga Halil Avdulli në një dimenzion shumë përfshirës
Këtu do ta kuptoni një ngjarje që përmendet edhe ne dy librat e mëhershme Tevrati dhe Inxhili por
Kurani jep detaje edhe me tej.
Një ngjarje e vërtetë që kishte ndodhur në Gjermani
October 13th, 2018 Një ngjarje e vërtetë që kishte ndodhur në Gjermani Nje vajze e re perderisa
ishte e mbuluar nga prinderit nuk e donte ate dhe nje nate vendosi qe te shkoje me shoqen e vet ne
disko.
Ngjarje e vërtetë Edhe pse jam e ve kam të drejtë në
October 18th, 2018 Materialisht isha mirë e siguruar e marrë parasysh jetën bashkëshortore me
Amirin kthimi në përditshmëri nuk ishte aq i vështirë aq sa mendonin njerëzit përreth meje.
Një ngjarje e pazakontë në koncertin e Beyonce s dhe Jay Z
October 8th, 2018 Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në koncertin e Jay Z
dhe Beyonce s gjatë “OTR Tour Atlanta” Video t e shpërndara në rrjetet sociale tregojnë se si një
fans i dehur ka hyrë mes turmës dhe është drejtuar drejt çiftit të këngëtarëve të cilët ishin duke
interpretuar.
Rrëfimi i një vajze Kënaqësia e paharruar… – Postieri
October 11th, 2018 Kur dolëm në anën tjetër të rrugës pasi ecëm disa hapa nuk durova dot dhe e

tërhoqa në errësirë pranë murit të një ndërtese dhe pasi e mbështeta lehtë në mur ula kokën ta
puthja.
Një shëtitje e paharruar në Brazil sulmuesi i
October 7th, 2018 Por siç duket largimi i tij nga vendi ynë ka qenë thjesht një “shëtitje e paharruar”
Tashmë duhet të përveshë mëngët dhe së bashku me përgatitësin atletik Sakone braziliani duhet të
“ndezë motorrët” pasi në fazën ofensive 15 herë kampionët e Shqipërisë kanë nevojë për shërbimet
e tij.
Butrint Imeri përfundon koncertet Faleminderit që keni
October 5th, 2018 “Faleminderit qe keni qene pjese e nje vere te paharruar kena me e mbajt mend
shume gjate ” ka shkruar ai ku në video shihet të jetë një atmosferë e paharruar “Ma cherie” dhe
“Alea” janë dy projektet e suksesshme të Butrintit të cilat kanë marrë qindra e mijëra klikime në
kanalin Youtube.
Moment i paharruar gruaja Ja si u ndjeva kur putha
August 23rd, 2018 Një grua 50 vjeçare ka folur dhe ka rrëfyer për momentin tronditës kur puthi
shokun e ngushtë të të birit në një festë Gruaja e cila është identifikuar si Annie Black ka thënë për
mediat se ishte një incident i turpshëm që i dha asaj një mësim shumë të mirë duke e bërë edhe të
heqë ….
Ngjarje e rëndë në Greqi i riu shqiptar masakrohet për
October 4th, 2018 Tre shqiptarë kanë masakruar me grushte e hekura një të ri po shqiptar Ngjarja e
rëndë ka ndodhur në orët e para të ditës së djeshme në Agrinio Greqi.
Historia e prekshme mes babait dhe djalit të tij Babai
October 10th, 2018 Historia që do trajtojmë me lejën e Zotit të Gjithësisë ka për protagonist babain
dhe djalin e tij Në fakt në këtë ngjarje shoqëria jonë e gjen veten dhe dashur padashur bëhen pjesë
të saj Vazhdon historia tregohet se babai tashme i thinjur kishte pare sesi vitet largoheshin dhe djali i
tij rritej Ai ishte nje ….
Dasma e Ricky Martin do të jetë e paharruar PrizrenPress
October 13th, 2018 Dasma e Ricky Martin do të jetë një për ta kujtuar gjatë Afër shtatë muaj pasi
këngëtari i hitit “Livin’ La Vida Loca” njoftoi se ishte fejuar me Jwan Yosef çifti tashmë zbuloi disa
detaje për ceremoninë e tyre romantike.
Ngjarje e rëndë në Lezhë daja dhe nipi humbin jetën duke
October 7th, 2018 Lapsi al është një media online që ka për qëllim informimin e paanshëm duke
vënë profesionalizmin në plan të parë Ky portal informativ është një alternativë e re që rreket të
krijojë nje hapësirë sa më të lirë për gazetarinë e vërtetë.
Readi NGJARJE E VERTET
October 15th, 2018 kanga eshte e bazuar ne nje ngjarje te vertet qe ka ndodhur kohë me parë autori
i vrasjes nuk dihet hala e policia thot qe ende nuk janë vërtetuar rrethana.
Ngjarje Nje bised shume qsharake mes nje djali dhe nje
October 14th, 2018 Ngjarje Thursday November 15 2012 Nje bised shume qsharake mes nje djali
dhe nje vajze VIDEO Nje moment shume interesant sot ne procesin e ndermjetesimit ne TV Klan
pjese e emisionit te perjavshem E Diela Shqiptare Nje vajze e re Ben seks me dhi kuaj dhe nje …
oktapod arrestohet 31 vjecari.

Në serialin “Më fal” do të ndodh një ngjarje e papritur të
October 19th, 2018 Ngjarje të ndryshme drithëruese bëjnë që publiku të mos mund t”i rezistoi këtij
seriali Ngjarjet e tilla do të vazhdojnë edhe më tutje por për të parë duhet të prisni deri të hënën.
Takim i paharruar Gjimnazi 28 Nëntori në Shkodër pret
October 7th, 2018 Nga RAMAZAN ÇEKA NJË TAKIM I PAHARRUAR Mblidhet në Gjimnazin “28
Nëntori” në Shkodër pas 50 viteve “Matura ’67” Gjimnazi”28Nëntori”në qytetin e Shkodrës daton
hapjen e tij në vitin e largët 1922.
Moment i paharruar gruaja 50 vjeçare Ja si u ndjeva kur
October 19th, 2018 Ajo rrëfen në vijim se qau për ditë të tëra për atë që bëri edhe pse thuajse
askush nuk e mori vesh por kjo ngjarje ishte një shtysë që ajo të mos fuste më asnjë gotë alkool në
gojë.
Tjetër ngjarje e rëndë në Tiranë i vihet fla Syri
October 15th, 2018 Nuk kanë të ndalur ngjarjet e rënda që ndodhin në vend Ndërsa gjatë natës
shpërtheu tritol në banesën e një biznesmeni në Pogradec në Tiranë persona të paidentifikuar i kanë
vendosur flakën një biznesi.
Pierre Loti Dashuri e paharruar nën një petk shqiptar
September 29th, 2018 Luan RamaFotografitë e shkrimtarit francez Pierre Loti një prej autorëve në zë
të Francës në fundin eshekullit XIX dhe fillimin e shekullit të XX i cili në rininë e tij rrihte detet e
Adriatikut dhe të Greqisë janë padyshim të jashtëzakonshme aq më tepër se ai kostum mbeti një nga
kujtimet më të bukura të….
Pamje nga performanca e Rita Orës në Portugali
October 4th, 2018 Ajo mbrëmë ishte e pranishme në Portugali e cila si çdoherë tjetër ndezi
atmosferën para qindra e mijëra njerëzve shkruan lajmi net.
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