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Ualo tto ctawlal ne Marka Varlssellę a luż na pewno nle rądzono,
łe zcJnle d nletsce. Tynczasem byl taki momęnt w rajdzie, le ten
Brrełyvotąoy druEą sportową mlodŃó zawoilnik prowailzll i tylko htl,
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który mlal rran c wyprredztó ,agtaalczuych klcroweów.
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go tyn raz n nic raslułl ne natwyż,:e lowa uzaanla. Mtelmy JctlnaB nadzieJę; te J st to przetśclowy bryzys i naibliżcza samochodowa tnprcza, ĘaJd Ba.rbórklD (ł.xtl.}l będzlo. tut
orBanizacyjnie zapięta ne przyslowlowy
ostatnl guzlk.
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