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Yosemite Boko
blev miljonär!

ÅRGÅNG 7

Omslaget:
I november tjänade Yosemite Boko 43.000 kr
och det gjorde att han nu har tjänat 1 miljon
kronor i karriären. På kronan!
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Producerat av
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Stall leif witasp NOVEMber 2011
Antal

1

44		 7

2

3

Seger		Plats		Prissumma

5

9

16%		 48%		 328.550 kr

I november var jag borta en vecka och samlade lite kraft. Jag
tycker även att hästarna är uppåt igen och det känns både i
lopp och i träning. Det känns som att segrarna börjar ramla
in efter en liten downperiod och jag hoppas att det håller i
sig ett tag så vi kan hålla siffrorna uppe. Något jag saknar är
dock snön även om vi har haft en fin höst så vill vi nu ha det
lite ljusare och trevligare för alla parter.
/Leif

Stall kajsa frick november 2011
Antal

1

15		 1

2

3

Seger		Plats		Prissumma

1

3

7%		 33%		 105.800 kr

Jag tycker att hästarna har fungerat bra överlag och det var
jätteroligt att T.X.Zoogood visade att han har löpsuget kvar.
Det är alltid intressant att få in sådana hästar med tanke
på att snabbloppen brukar vara lite tunna vintertid. Det var
även kul att Crown Imperial fick vinna och jag tycker, som
sagt, att hela stallet känns bra och jag tycker mina hästar
ska passas framöver
/Kajsa

månadens häst november 2011

Yosemite Boko

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Valack 6 år e. Express Ride u. Elisabeth Boko ue. Speedy Somolli.
Ägare: Freida Livs AB, Rättvik. Uppfödare: Boko Stables Sweden AB, Stockholm.
Tränare: Leif Witasp. Skötare: Katrin Frick.
Starter november 2011: 2 1-0-0 • 15,5am • 43.000 kr.
Rä 111104-6 11/2140
Rä 111125-3 2/2140
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YOSEMITE
BOKO
43.000 kr

TURBOS
CHERIE
38.500 kr

TURBO
SWEDEN
35.000 kr

5
1

15,5a
15,6a

49 Kajsa Frick
35 Tony Wallin

3.000
40.000

Rättviks Veterinärkliniks Årsfinal 2011
V65-1 www.spelarservice.se’s lopp

Januari 2011: Turbo Daylight
Februari 2011: Turbos Cherie
Mars 2011: Yucay Boko
April 2011: Sandrngham Hanover
Maj 2011: Miss Wall Star
Juni 2011: Sandrngham Hanover
Juli 2011: Slide to Third
Augusti 2011: Turbos Cherie
September 2011: Alicia Keeper
Oktober 2011: Viggo Trizz
November 2010: Nova Race
December 2010: Turbos Cherie

nyhetsbörsen
november 2011
111105
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Turbo Sweden övertygade vid sin Kajsa spräckte
första seger
nollan åt Jalon

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Har man en häst som är segerlös
ska man sätta upp Kajsa Frick.
För andra gången i höst fixade
hon en debutseger.
Kajsa Frick har en förmåga att
få ickevinnare till vinnare. Hennes senaste verk var Jalon igår på
Romme. 38 segerlösa lopp hade
Turbo Sweden svarade för en helgjuten insats när han tog karriärens första seger.
han bakom sig innan deras vägar
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
korsades och efter ett par minuI sin tredje start i karriären slog Katrin. Med Turbo Sweden ord- ter tillsammans fick femåringen
Turbo Sweden till.
nade Kajsa en lätt seger trots att segerdefilera. Kajsa gav Jalon
Igår, på Rättvik, tog treåringen Turbo Sund-sonen fick gå utvän- ett perfekt lopp i andra ytter men
en smått överlägsen seger.
digt ledaren. På sista bortre lång- knappa varvet kvar svarade Frick
sidan pressade han sig till ledning när köhästarna kom i tredjespår.
Leif Witasp befinner sig på sydli- och drog sedan undan till en smått Enjoy Lavec-sonen rundade till
gare breddgrader och överlät går- överlägsen seger på 19,1/2140 m. ledning i slutsvängen och höll sedagens styrningar på hemmabanan OLA HALLERSTEDT
dan undan till en säker seger.
Rättvik till döttrarna Kajsa och
OLA HALLERSTEDT

www.witasp.se
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Leif och
Crown Imperial fällde samtliga
Frick gästade idag Boll- fortfarande sist in i slutsvängen.
Midgårdsormen Kajsa
nästravets eftermiddagstävling- 400 kvar kastade Kajsa lopp i vida
ar.
spår och i utgången av slutsvängen
skrällde
Det blev en fin utflykt med seger hade Rättviksduon fått vittring på

Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

för egentränade Crown Impe- täthästarna. Crown Imperial avslurial.
tade sedan strålande över upploppet och avgjorde säkert sista biten.
”Vår bästa tid är nu” nynnade kan- - Det blev ju inget direkt tempo
ske Kajsa Frick bakom Crown Im- första varvet och dessutom kom vi
perial på Bollnäs idag. Sexåringen på lite halvvingel hela loppet. Jag
gillar kylan och visade nu att vin- hade dock den klart starkaste och
terformen börjar infinna sig. Från bäste hästen idag och han gick en
sitt tillägg hamnade Crown Im- rejäl kurvan och avgjorde med en
perial i absoluta kön och trots att längd, sade Kajsa.
Kajsa försökte haka på i ryggar på Segertiden blev 14,9/1660 m
bortre långsidan låg Korean-sonen OLA HALLERSTEDT

Igår vann Leif Witasp ett magiskt lopp på Romme.
Datumet var 11/11-11 och han 111117
vann dessutom lopp 11.
Det handlade om mycket ettor och
Leif Witasp blev även etta med
Midgårdsormen. Fyraåringen var
segerlös inför gårdagens start men
fick nu äntligen sätta nosen första.
Leif gav fuxen ett perfekt lopp i
andra, tredje utvändigt och när
attacken sattes in vid upploppets
början avslutade Midgårdsormen
bra till en knapp seger. Vinnaroddset blev dryga 30 gånger pengarna.
OLA HALLERSTEDT

Toppinsats av Diamond of Ace
Leif Witasp noterades ikväll för
en seger på Gävletravet.
Tillsammans med Diamond of
Ace spurtade han hem sista loppet.
Diamond of Ace har svarat för
jämna och bra insatser på sistone
och fick nu äntligen full utdelning.
Det var heller ingen bluffseger då
Turbo Sund-sonen svarade för en
strong insats. Från tillägg ham-

nade Witasp som väntat i kön men
1400 kvar klev han på i tredjespår.
Favoriten Gilardino gled dock ut
framför varpå Diamond of Ace
blev hängande. På bortre långsidan kunde dock Leif slinka ner i
andra ytter och torka spurtkrutet
som han sedan antände 300 kvar.
Treåringen avslutade bra sista biten och avgjorde säkert på nya rekordet 17,6/2160 m.
OLA HALLERSTEDT

111119

Äntligen seger för Kimberly Face

Efter massor av strul fick äntligen Kimberly Face vinna lopp.
På Romme igår slog fyraåringen
till tillsammans med Leif Witasp.

sagt, krokig väg under sin karriär.
Hon har varit skadeförföljd men
fick nu äntligen sätta nosen först.
Leif Witasp gav Egon Lavec-dottern ett fint lopp i rygg på ledaKimberly Face har haft en, minst ren och halvvarvet från mål hade

han letat sig ut i andraspår. In på
upploppet sattes slutstöten in och
Kimberly Face avslutade bra över
upploppet till en säker seger på tiden 20,5a/2140 m.
OLA HALLERSTEDT

www.kajsafrick.se

111124

111125

Kajsa och Katrin Ny dubbelseger av stall Witasp
ordnade dubbel
åt pappa
Det var riktig familjelycka på
Örebro ikväll.
Först vann Kajsa lopp och sedan
slog lillasyster Katrin till.
Leif Witasp satt endast upp bakom
en av sina hästar under kvällen och
tog då en andraplats med Keystone
Florence. Dessförinnan hade dock
äldsta dottern Kajsa vunnit med
hans Turbo Sweden. Efter en lugn
start hamnade de i kön och varvet
från mål styrde Kajsa på i tredjespår. De fick en rygg att gå i 800
kvar men det var inte till mycket
hjälp utan halvvarvet från mål gav
sig Kajsa av i fjärdespår. Turbo
Sund-sonen gick en stark slutkurva
och hade tagit över vid upploppets
början. Treåringen höll sedan farten bra sista biten till en säker seger på nya rekordet 17,0a/2140 m.
Lillasyster Katrin ville förståss
inte vara sämre då hon infriade
favoritskapet i lärlingsloppet bakom egna Nova Race. Det började
dock illa då hon blev hängande i
tredjespår från början. Katrin satsade dock framåt direkt och övertog täten efter 700 meter. Trots den
tunga inledningen var fyraåringen
klart starkast och över upploppet
sprintade hon undan på lätta ben.
Segertiden blev 16,8/2160 m.
OLA HALLERSTEDT

Tony Wallin vikarierade i sulkyn bakmo Yosemite Boko och skötte sig med den äran.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Leif Witasp har hittat en riktigt
fin höstform på stallet.
För andra dagen i rad noterades
han för en dubbelseger.

tar lopp och först ut var Yosemite
Boko. Ton Wallin satt upp bakom
sexåringen och det slutade på bästa
sätt. Efter ett drygt halvvarv lämnade han tredje utvändigt och tog
Gårdagens fina framgångar på sig hastigt fram och övertog ledÖrebrotravet, då stallet tog klivet ningen. Därmed var loppet över
över 4-miljoner-strecket i inkörda och Yosemite Boko gick enkelt
pengar igår, följdes upp med yt- undan över upploppet och vann på
terligare en fin tävlingskväll. På tiden 15,6a/2140 m.
Romme vann två av stallets häs-

Leif och Leif ledde från start till mål och vann enkelt.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

Tränaren själv fick sedan segerdefilera efter att han vunnit med sin
namne Leif Light. Fyraåringen tog
direkt hand om ledningen och drog
sedan i ett jämnt tempo. Han utmanades genom slutsvängen men

hade inga problem att svara och
hade sedan full kontroll på händelserna över upploppet. Segertiden
blev 15,4a/1640 m.
OLA HALLERSTEDT

www.kajsafrick.se

MÅNadsrapport november
stall witasp
tvååringar
Big River Hanover - Börjar bli spänstig
i sin stora kropp och har visat dryga 1.25
full distans i jobb. Han blir bara bättre.
Castor di Quattro - Är fortfarande lite
oinspirerad och bekväm men det börjar
att bli lite fart på honom. Jag har inte testat av honom men han sköter sig bra på
1.25-1.27-tider.
Chad Boko - Tycker jag har kommit
rejält senaste månaden och han har gått
mycket mängd- och rakbaneträning. Han
har nu börjat växa i sin stora kropp och
blir intressant framöver.
Chanel Boko - Har svarat bra på behandling men är bara lugnt jobbad efter det.
Vi ökar dosen successivt och hoppas på
det bästa.
Eunice Race - Var ute och debuterade på
Rättvik och gick hyggligt men var inte
fräsch. Hon är behandlad efter det och
återkommer eventuellt med någon mer
start i år.
Global Operator - Är en fin häst som har
utvecklats rejält sedan jag provkörde honom. Han är bara lugnt jobbad och allt är
väl i 1.30-farter full väg.
Leo Boy - Har varit inne och gått 1.24 full
distans efter kvalet. Han börjar fatta vad
det handlar om och kommer allt mer.
L.K. - Är en rejäl sort som kan bli lite
ivrig och hetsig emellanåt. Vi tar det lite
försiktigt med honom för det finns mycket
inombords.
Masterofdeception - Har lagt på sig en
hel del muskler i höst och ser faktiskt rejäl
och riktigt fin ut. Vi jobbar på och han får
ta den tid han behöver för det här tror vi
kan bli lite extra. 1.21/1600 m har vi kört.
My Golden - Har varit lite upp och ner
och inte varit riktigt fräsch förutom de
sista veckorna då hon har börjat jobba på
i full utsträckning igen.
My Ovi - Har mycket inombords men är
inte med helt 100 mentalt. Vi har kört i
underkant 1.20/1600 m men det blir troligen ingen start i år.
O’Hara Blue Chip - Har gått framåt de
sista veckorna och både ser och känns
riktigt fin. Det kan eventuellt bli start i december för hon jobbar faktiskt riktigt bra
för dagen.
Scarlet Darban - Har vi gjort några starter med och senast trodde jag faktiskt det
skulle räcka till vinst men vi blev avslagna sista biten av en bra häst. Hon får göra
en start till innan det blir en liten paus.
Hon är en fläckfri och lätt sort.
Simb Likeness - Kan mycket men har
fortfarande problem med magen så de tär

svårt att säga hur upplägget blir framledes.
Stinger Hanover - Går väldigt långsamt
men vi tar tiden an. Han blir bättre för
varje vecka med sin stelhet och vi har
bara kört 1.40-fart.
Åstas Viking - Gör allt rätt för dagen och
har gått 1.36/1600 m utan att förta sig
nämnvärt. Vi siktar på de första treåringsloppen i början av året.
treÅRINGAR
Alicia Keeper - Har fått en liten paus men
är nu återigen startklar. Jag kommer dock
att ge henne snälla upplägg under vintern.
Anna Race - Har vi tagit upp i träningen
och försöker bygga på muskelaturen.
Diamond of Ace - Fick äntligen visa sin
kapacitet vid segern på Gävle då han fick
ett tungt lopp men ändå avgjorde enkelt.
Han känns fortsatt bra men jag har problem att hitta treåringslopp i hans klass.
Keystone Florence - Ryckte upp sig avsevärt i senaste starten då hon gick 17,5
full väg och det var bra gjort av henne.
Hon får starta på och jag hoppas hon fortsätter att utvecklas.
Le Sogno - Har varit fin i jobben men
var klart sämre i senaste loppet. Jag vet
inte riktigt vad det beror på så vi får se
vad som händer och hur upplägget blir i
vinter. Hon är i alla fall en häst med hög
kapacitet.
Made for Run - Har gjort något bra lopp
och senast gick han en rejäl slutrunda.
Har vi lite tur med positionerna framöver
vinner han lopp inom kort.
Mozart Töll - Har haft dåligt med lopp
men har jobbat på hela tiden. Han känns
helt ok och startar så fort tillfälle ges.
Persos Amarula - Skötte sig förträffligt
i debuten då hon gick med full fart över
linjen. Hon känns fortsatt fin efter det.
Simb Lukas - Har bara gått mycket
mängdträning både för vagn och under
sadel. Det blir troligen inte start förrän i
början av nästa år.
Sith Hanover - Hade dåliga blodvärden
i senaste starten men är kvitt de problemen nu och jobbar faktiskt riktigt bra. Vi
får försöka hitta något enkelt lopp till att
börja med och han får sedan starta på under vintern.
Slide to Third - Är inte fläckfri i aktionen
och det problemet försöker jag komma
till rätta med. Han har bra kapacitet och
gjorde ett bra lopp efter lite tung resa senast som knappt slagen. Han får starta på.
Stein Daylight - Tycker jag har släppt
till efter senaste behandlingen och han
har gått mycket rakbanejobb. De har han
skött på ett bra sätt.
Tintin Trizz - Från att ha varit en var-

annangångshäst i jobben så har han nu
stabiliserat sig senaste månaden och varit
riktigt fräsch och fin. Jag hoppas det håller i sig för då får vi glädje av honom i
början av nästa år.
Town Hall - Har vi tagit upp lite och han
går mycket skogsträning. Han agerar lite
dåligt mentalt men har bra kapacitet och
det blir ingen mer start för honom i år.
Turbo Sweden - Har gjort två starka insatser vid segrarna då han först gick utvändigt
ledaren och sedan passerade dem i fjärdespår i sista sväng senast. Jag kommer försöka matcha honom i det sällskap han hör
hemma och då kan han nog få fler segrar.
Valet Forge - Har haft problem med fräschören och är återigen behandlad.
Winning Crown - Tycker jag agerade
segt senast och han kan betydligt bättre.
Jag ska försöka få ut honom i något lopp
till innan han går hem till ägaren för vinterträning.
Wired Chip - Efter en del balanskorrigeringar och utrustningsändringar så blev
det en positiv effekt som har resulterat i
två bra lopp på slutet. Jag hoppas fortsättning följer för då kommer han att tjäna
fina pengar i vinter
Yes We Can - Har opererat framknäna
och är konvalescent för närvarande.
fyraÅRINGAR
Atomic Rapida - Tycker jag är en trevlig häst som har bra fart. Han börjar att få
startklara jobb i sig och det kan vara ett
par, tre veckor kvar innan han kommer ut
och det blir intressant.
Egguinox - Kvalade på ett bra sätt efter
sin långa konvalescens. Allt är frid och
fröjd med honom och troligen startar han
under senare delen av december.
Leif Light - Hade några veckors frånvaro från tävlingsovalen men kom tillbaka
starkt vid spetsvinst senast. Han trivs troligen bäst över kort distans och i ledning
så jag får försöka hitta passande lopp åt
honom.
Lottmar - Känns bra i jobben men tappar
aktionen till slut i loppen. Vi har hittat lite
fel men inget nämnvärt. Vi har även gjort
någon korrigering och han startar igen
inom kort.
Mansfield Hanover - Tålde inte lite offensivare upplägg senast och tydligen ska
han gå på rulle och köras på chans för att
komma till sin rätt. Han startar på regelbundet.
Nova Race - Fick äntligen utdelning på sin
fina form efter att ha haft mycket stolpe ut
i loppen. Senast gick hon till ledning från
tillägg och vann lätt. Hon har passande
lopp under december så hon får starta på.

Sandrngham Hanover - Fick en liten
reaktion efter några jobb och feber igen.
Han känns bra för dagen och ska få någon
genomkörare igen innan han är tillbaka på
tävlingsovalen.
Turbos Cherie - Var väldigt bra i början
av månaden och har haft ett fantastiskt bra
år. Hon är en bra vinterhäst så jag hoppas
hitta lämpliga lopp framöver.
Viggo Trizz - Är tillbaka och var klart
godkänd över 2640 m senast. Han känns
bra och verkar fräsch och har tagit loppet
på bra sätt. Han får fortsätta att starta.
Zic Zac Life - Tycker jag bara var dålig
senast utan att vi har hittat några större
skavanker. Han har behandlats lätt och
ska få något jobb i sig innan vi försöker få
med honom i lopp.
äldre
Alma on Line - Har haft dåligt med poäng och inga starttillfällen. Hon jobbar
riktigt bra och det blir intressant att se vad
hon presterar när hon kommer med i lopp.
Castor Race - Går bara sina 1.30-1.35jobb för uppbyggnad efter sin konvalescentperiod.
Enzo Wibb - Svarade inget på behandlingen senast utan kommer att få en rejäl
viloperiod så vi får se om bakkotan läker
ut.
Pain Riche - Är tillbaka och har gått några 1.20-1.22-jobb. Han kommer att kvala
i början av december och känns fin för
dagen.
Rocky Race - Har jag medvetet kört på
chans med på slutet och han känns allt
starkare och bättre. Om vi får ett slagläge
i något lämpligt lopp ska han räknas tidigt.
Sergei Hanover - Blev opererad i halsen
i början av månaden och läkningsprocessen har gått väldigt bra. Han ska börja en
ny uppbyggnadsperiod så det tar tid innan
han startar.
Sunlight Girl - Jobbar på i full utsträckning och det finns inget att klaga på. Hon
har dock dåligt med poäng och därför tunt
med starttillfällen.
Turbolines - Har varit lite blek och sämre
i sina montélopp på slutet så nu får hon en
riktig paus innan vi drar igång henne inför
nästa säsong.
Yosemite Boko - Blev det en enkel vinst
för senast efter tidig ledning och han
känns fräsch och fin så vi fortsätter att
hitta lopp åt honom. Formen är det inget
fel på.
Yucay Boko - Har gått hyggligt men saknar den rätta spänsten och glöden sista
biten. Vi har kollat upp honom och blodproven var inte helt 100 så vi ska försöka
fixa till det till nästa start.

Ändringar
in:
Global Operator -09 e. Dream Vacation
ut:
Kimberly Face, Turbo Daylight
stall frick
tvåÅRINGAR
Colette - Har fått gå riktigt tung träning
en tid och det känns på henne att hon bara
mår bra av det. Hon får gå så några veckor
till innan vi börjar köra tempojobb.
Danny Daylight - Känns pigg och glad
för dagen och har gått 1.28/1600 m som
fortast. Vi sänker tiderna så sakteliga.
Listas Spirit - Är ojämn för dagen. Antingen känns han riktigt bra eller också
bara allmänt dålig men det beror troligen
på att han är inne i en riktig växtperiod.
Det släpper förr eller senare och vi skyndar långsamt.
Lucky Light - Har behandlats för borelia
och det känns att det har gjort henne gott.
Hon börjar gå jobb igen och känns bra
och jag ska vässa till henne i två jobb till
så kan det bli någon start i slutet av året.
Tintin Viking - Är en liten fining som lätt
springer 1.50. Han är en positiv och käck
kille.
Trollklackan - Har riktigt piggnat till efter kvalet men vi har bara legat runt 1.451.50 i intervallerna och det har hon gjort
på ett riktigt bra sätt. Hon kommer att gå
de tiderna varvet med tung träning i vinter.
Tunstas Light Lady - Har gjort två starter och senast tyckte jag vi satt på leken
men hon förstod inte riktigt vad det gick
ut på. Hon gjorde ändå ett bra lopp och
får göra en eller två starter till i år och det
känns att hon mognar för varje start.
T.X.All In - Har jobbat bra en längre tid
men var inte riktigt helt ok i senaste jobbet och är behandlad i ett framknä efter
det. Han tar det därför lite lugnt för dagen.
Valla Alfred - Är en jättefin travare som
gör allt rätt men han har bara gått 1.451.50 i intervallerna. Det sköter han exemplariskt.
treÅRINGAR
Adamas Decor - Har fått rejäla jobb i
kroppen och blev lite sliten så han står för
närvarande på konvalescentlistan.
Elise Hamp - Känns starkare och smidigare efter att jag har lagt om träningen
men hon har dåligt med poäng och därför
svårt att komma med i lopp. Det ska bli
intressant att se hur hon sköter sig när hon
får starta.

Jeppas Korall - Har vi börjat att skritträna och han får gå lugn, uppbyggande
träning hela vintern.
Moe Tösen - Tycker jag har fungerat riktigt bra i det två senaste starterna efter en
del utrustningskorrigeringar. Hon känns
bra i träning och meningen är att hon ska
göra två starter till i år.
Singing Ram - Gjorde debut på ett bra
sätt och blev lite ivrig från start men skötte sig sedan exemplariskt. Hon råkade tyvärr ut för en sårskada inför en tilltänkt
start efter det och tas bara lugnt för dagen.
Todd Tabac - Känns riktigt på hugget för
dagen trots att han bara går vinterträning.
Han varvar tung träning med lite dressyrpass och det känns att det gör honom gott.
Åstas Tezz - Har problem med fräschören
men senast skötte hon sig riktigt bra. Vi
tar en start i taget men hon känns allmänt
fräsch och fin och det är huvudsaken.
fyraÅRINGAR
Illinois Rose - Har gått två rejäla jobb
efter kastration och han känns riktigt fin
för dagen. Det ska bli intressant att starta
honom för han har mycket ogjort på tävlingsbanan. Planen är att starta i mitten av
december.
Predator Lavec - Tycker jag har gjort två
positiva framträdanden efter ett litet uppehåll och det känns skoj. Han får fortsätta att starta på under vintern.
T.X.Almabell - Har dåligt med poäng
och får starta när tillfälle ges. Hon känns
jättefin i träning men sviker som vanligt
lopp. Vi nöter på.
äldre
Crown Imperial - Har äntligen hittat
höst- och vinterformen som han har letat efter och han har gjort två riktigt bra
lopp på slutet. Det är hans årstid nu så han
kommer att tjäna fina pengar framöver.
Evelina Xing - Tycker jag har lite missvisande rad och senast fick hon gå alldeles
för läge ensam i spåren och var ändå med
dem på linjen. Hon får starta på året ut.
T.X.Zoogood - En gamling som gjorde
det riktigt bra i debuten för mig och han
kändes fräsch och fin vilket var huvudsaken. Jag har tänkt att starta honom på
Romme den 9:e och sedan försöka ha 2-3
veckor mellan starterna för att hålla humöret uppe på honom.
Ändringar
in:
T.X.Zoogood -03 e. Zoot Suit
Tintin Viking -09 e. Järvsöviking
ut:
Lavendel

