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1 fon i r ietmaanlBe g kejri

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je
deze software gebruikt. Als kinderen deze
software gebruiken, dient een ouder of voogd
deze handleiding te lezen en aan hen uit te
leggen.

Lees voor het gebruik ook de informatie in de
applicati  Gezondheids- en
veiligheidsinformatie in het Wii U-menu, voor
belangrijke informatie waarmee je meer plezier met
deze software kunt hebben.

eitacifissalcsdjitfeeL

ezueklaaT

.hcsissuR ne seegutroP
,sdnalredeN ,snaailatI ,snaapS ,snarF ,stiuD

,slegnE :nelat ednellihcsrev thca tnuetsredno
erawtfos eD .meetsys teh roov dletsegni si eid

laat ed nav kjileknahfa si erawtfos ed ni laat eD

.negnilletsnimeetsys  ed ni negizjiw
meetsys teh nav laat ed tnuk eJ .meetsys

teh roov nellets et ni laat eredna nee rood
nerednarev erawtfos ed nav laat ed tnuk eJ

.dlemrev tsketmrehcs eslegnE ed ]sejkaah
etnakreiv[ ni tdrow ,nezjiwrev et gnidleebfamrehcs

nee nav etleedeg nee raan mo si gidon teh raaW ♦
.erawtfos ed nav

eisrev eslegnE ed tiu gitsmokfa njiz gnidieldnah
ezed ni erawtfos ed nav negnidleebfamrehcS ♦

diehgiliev ne diehdnozeG

 e



.meetsyseitacifissalc etkiurbeg oiger wuoj ni teh
nav etisbew ed po ej dniv erawtfos eredna ne

ezed roov eitacifissalcsdjitfeel ed revo eitamrofnI

:)aporuE( IGEP

ofni.igep.www

:)dnalstiuD( KSU

ed.ksu.www

:)ëilartsuA( hcnarB snoitarepO noitacifissalC

ua.vog.noitacifissalc.www

:)dnaleeZ-wueiN( CLFO

zn.tvog.eciffonoitacifissalc.www

:dnalsuR

388=4_di?php.xedni/cod/ur/ur.zayvsnim



2 cnu t seilnO i fen

Maak verbinding met het internet om van deze
functies gebruik te maken.

Je kunt je kunstwerken posten en de video-
opnamen uploaden waarin te zien is hoe je je
kunstwerken hebt gemaakt. 

♦ Lees de Wii U-snelstartgids voor informatie over hoe
je met je Wii U-systeem verbinding kunt maken met
het internet.

♦ Om deze dienst te kunnen gebruiken moet je eerst
Miiverse opstarten en instellen, en verbinding maken
met het internet.

♦ Lees voor meer informatie over Miiverse het
hoofdstuk "Miiverse" in de elektronische Wii U-
handleiding.

Je kunt kunstwerken en video's van kunstenaars
van over de hele wereld bekijken. Je kunt ook
kunstwerken van anderen opslaan zodat je ze later
als voorbeeld kunt gebruiken.  

♦ Kunstwerken worden gepost op Miiverse™ en video-
opnamen worden geüpload naar YouTube™.

♦ Je kunt geplaatste kunstwerken bekijken op Miiverse
en video's van anderen op YouTube.
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nekjikeb
neredna nav s'oediv ne nekrewtsnuK

netsoP



3 oe t z hticdeOu r jkli

De volgende functies kunnen worden beperkt:

Ouders/voogden kunnen bepaalde functies van het
Wii U-systeem beperken via h ouderlijk
toezicht in het Wii U-menu.

  te

.nekrepeb et esreviiM nav
seitcnuf eredna ne nekrewtsnuk nav
nelletsnootnet teh ,nekrewtsnuk nav

nekjikeb teh sla netsop teh lewoz
mo fo ,nekrepeb et neregaer ne

netsop teh neella mo kjilegom si teH
.sreleps eredna nav

esreviiM po stsop nav nekjikeb teh
fo/ne esreviiM po netsop teh tkrepeB

esreviiM

.esreviiM ne neleps enilno ,nettahc
slaoz ,seitcnufeitacinummoc tkrepeB

semag
ni eitcaretni

enilnO

gnivjirhcsmOeitcnuF



4 em undoH fo

Raak een pictogram aan
en kies daarna BEGINNE
[START] om door te gaa
naar de spelstand

♦ Er ko  op het scherm te staan wanneer je
voortgang maakt en er nieuwe lessen beschikbaar
zijn.
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12 .nekreweb ne
nekjikeb tnuk ruumeilimaF

ed ne ,negnahpo
tnuk nekrewtsnuk

ej ej niraaw etmiur neE

]YRELLAG[
EIRELAG

.negalsegpo tbeh eot
un tot ej eid nekrewtsnuk
ej la nav gnilemazrev neE

OILOFTROP

.traak-DS ed raan ez
reetropxe fo ,nevegegreew

nedrow esreviiM po eid
neredna nav nekrewtsnuk

ed kjikeb ne reetroS

ESREVIIM

.nemanpo negalsegpo
ej leed ne kjikeB

]SGNIDROCER[
NEMANPO

 !nekrew
dleebroov rednoz gidellov

koo ej nuk tsaanraaD
.ezuek negie raan

krewtsnuk nee reëerc ne
,tkertsrev nedrow erawtfos

ed ni eid nedleebroov
ed fo nedleebroov

negie ej kiurbeg
ne treetnah ej nelairetam

eklew flez laapeB

]TNIAP EERF[
NEREDLIHCS

JIRV

.tnecniV nav nessel
ed ni nekrewtsnuk kaaM

]SNOSSEL[
NESSUSRUC



evagreewdnuorruS

.DNUORRUS rood dgloveg ,DIULEG
-VT ej seik ne negnilletsnimeetsys 

ed ni 'eisiveleT' eirogetac ed raan ej
ag neveg et reew dnuorrus ni diuleg teh mO

.dnuorrus-MCP eriaenil ni
evagreewsdiuleg tnuetsredno erawtfos ezeD

.gnirutseb ed roov
tkiurbeg ej dnah eklew ne

mrehcs teh nav eitarbilak
ed slaoz ,nerednarev

negnilletsni ej nuk reiH

]SNOITPO[
SEITPO

eitarbilakmrehcS

.tkiurbeg ej eid vt ed nav eid
tem nemokneerevo daPemaG U iiW ed nav
mrehcs teh nav ruelk ed ne tsartnoc teh tad

negroz et roovre mo negnizjiwnaa ed gloV



5 uts r gnisaB i ebs

Gebruik de stylus om menu-opties te selecteren en
om te tekenen. Daarnaast kun je ook knoppen
gebruiken voor de volgende functies:


wueinpo

/nekam naadegnO


nerednarev

evagreew-vT


neviuhcsrev

deibeg dmoozegnI

/nemooztiu/-nI

netteztiu/-naa retsaR

/nevegreew soodnekeT

nevegreew seitpO

//
nevegreew

klablaairetaM

krewtsnuk
nee nav nekam teh snedjit gnirutseB

tnecniV
nav nessel ed snedjit gnirutseB

)dnooteg
tdrow  sla( 

)kjilegom
raaw( neleopstiurooV

naalsrevo tskeT



4

dnahsruekrooV

 .gidnahsknil raan nerednarev et
gnirutseb ed seitpo ed ni mo kjilegom si teH

.gnirutseb egidnahsthcer
ed raan neella tsjiwrev gnidieldnah ezeD ♦



6  enaan  senwiseveGeg n psls o

♦ De manier van opslaan verschilt afhankelijk van de
stand.

Een opname van je sessie wordt bewaard bij de
gegevens van het kunstwerk en kan via OPNAMEN
worden bekeken of naar YouTube worden
geüpload. Elke gebruiker kan zijn persoonlijke
gegevens opslaan.

naalspO

.seitpo
ed aiv naalspo tnemom

kle po krewtsnuk ej tnuk eJ

ruumeilimaF
ne neredlihcs jirV

nessusruC
.neredlihcs

jirV ni snevegeg etkaamegnaa
ed redno negalsegpo nedrow
nekrewtsnuk ediootloV .seitpo

ed aiv naalspo krewtsnuk
ej nessel ed snedjit tnuk eJ

.negalsegpo
hcsitamotua tdrow

nessusruc ed ni gnagtroov eJ ♦

nemanpo-oediV

.emanpo egnal néé sla negalsegpo
navre oediv ed tdrow ,krewtsnuk nee

nav naalspo teh an taagredrev ej reennaW



♦ SD-kaarten voor het opslaan van gegevens moeten
eerst afzonderlijk gebruiksklaar worden gemaakt.

♦ Opnamen opgeslagen op een SD-kaart kunnen niet
worden bekeken met behulp van andere apparaten.

♦ Je kunt opgeslagen gegevens ook later nog
verplaatsen.

Voortgang in de cursussen wordt alleen
opgeslagen op het Wii U-systeem.
Kunstwerken, opnamen en voortgang in de lessen
kunnen ook op de SD-kaart worden opgeslagen.

Als je kunstwerken van Miiverse  of uit je
portfolio  opslaat als JPEG-afbeeldingen,
kun je ze van de SD-kaart overdragen naar een
apparaat, zoals een computer, en uitprinten.

10

11

gnidleebfa-GEPJ nee sla naalspO

eitacolgalspO

tieticapacgalspO

.nekiurbeg
traak-DS ewuein nee ej nuk ,traak-DS

ed po si raabkihcseb etmiur ejirv neeg re
reennaW .s'oediv nemonegpo ed nav etgnel

ed nav fa tgnah ,negalsegpo nedrow nak
traak-DS nee po tad nekrewtsnuk latnaa teH



Het is mogelijk om de opgeslagen gegevens van
deze software te wissen via het geheugenbeheer in
d systeeminstellingen.

nessiw snevegeG

  e

.dlaahegguret nedrow tein nennuk snevegeg etsiweg
laamneE .tsiw snevegeg ej reennaw po deog teL ♦

.seitpo ed nav
negnilletsni ed nettaveb ezeD

snevegeg
negalsegpo

edleedeG

snevegeg
negalsegpo
ekjilnoosreP

.s'oediv
ne nekrewtsnuk ediootlov
ed ne ,rekiurbeg nee nav

gnagtroov ed nettaveb ezeD

negnidleebfa-GEPJ

.tezegmo tbeh
dnatseb-GEPJ nee raan ne dreetropxëeg
tbeh teh ej tadan tkreweb nedrow reiletA

:™ymedacA trA ni tein nak krewtsnuk eJ •
.0801x0291

nav eituloser nee tem gnidleebfa nee
sla negalsegpo nedrow nednatseboiloftroP •

.054x008
nav eituloser nee tem gnidleebfa nee

sla negalsegpo nedrow nednatseb-esreviiM •
.tkaamegnaa hcsitamotua

ezed tdrow nad ,taatseb tein gon
pam ezed slA .traak-DS ed nav pam-MICD

ed ni negalsegpo nedrow nednatseB •



7 ss neuuC sr

♦ Lessen met ee worden beschikbaar naarmate je
vordert in de cursus voor beginners en de cursus
voor gevorderden.

In de lessen van Vincent leer je stap-voor-stap
verschillende materialen te gebruiken en
kunstwerken te creëren. Kies een cursus en raak
daarna OKÉ aan om te beginnen.

Nadat je Vincents demonstratie hebt gevolgd, kun
je beginnen met het maken van je eigen
kunstwerk. Ra  aan of druk op  om de
materiaalbalk te tonen.

2

1

mrehcsseL

 ka

.nelairetam
ednellihcsrev ed revo reeL

nelairetam
revo susruC

.netpecnoc ne nekeinhcet
edlekkiwegni reeL

nedredroveg
roov susruC

.neneket ne neredlihcs teh
nav sepicnirpsisab ed reeL

srennigeb
roov susruC

nessel negalsegpO

.sel egirov nee
tiu krewtsnuk negalsegpo nee tem redrev aG

  n



Onderste materiaalbalk

Bovenste materiaalbalk

2

1
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.naadegno eitca etstaal ej kaaM
]ODNU[

NEKAM
NAADEGNO

.krewtsnuk negie ej
fo krewtsnuk stnecniV ,dleebroov

teh nessut nezeik tnuk eJ
.vt ed po gnidleebfa ed rednareV

]EGAMI VT[
EVAGREEW

-VT

.krewtsnuk ej po tiu fo ni mooZ
]MOOZ[

NEMOOZTIU
/-NI

.tiu fo naa nenjilpluh
nav kiurbeg teh lekahcS

]DIRG[
RETSAR

.sraanetsnuk
ne nemrettsnuk tem tsjil neE

]YRASSOLG[
TSJIL

-NEDROOW

.sel ed tem neppots fo ,naalspo
teh ,nestaalp  esreviiM

po krewtsnuk ej reih ej nuk koO
.nennigeb wueinpo fo negord

/nerexif krewtsnuk ej ej nuk reiH

]SNOITPO[
SEITPO

.soodneket ed nepo ne
reew laairetam egidiuh teh feeG

troos
-laairetaM

.sel ed nav
pats edneglov ed raan redrev aG

]PETS
TXEN[ PATS

EDNEGLOV

.krewtsnuk ej po deolvni
neeg tfeeh tiD .nigeb teh fanav

sel ed nav pats egidiuh ed kjikeB

]PETS
YALPER[

NELAHREH
PATS





8 dli e nerhirV j cs 

Je kunt gebruikmaken van alle beschikbare
materialen, inclusief houtskool en pastelkrijt, om
een kunstwerk te creëren met een zelfgekozen
onderwerp.

Er zijn vijf verschillende landschappen beschikbaar
in de vorm van panoramafoto's van 360 graden.
Beweeg de Wii U GamePad als een camera en leg
de plek vast die je wilt schilderen.

♦ Kies OKÉ nadat je de foto hebt gemaakt om door te
gaan naar het kunstwerkscherm.

.naats traak
-DS ed po eid nekiurbeg

negnidleebfa tnuk eJ

traak-DS po
negnidleebfA

.snevellits ne nettertrop
feisulcni ,an negnidleebfa

redlihcs fo nekeT

!snee
raam teh reeborP .nekkurd
et / po rood nerednarev

ledom teh nav esop
ed fo gnithcileb ed ej nuk
neprewredno egimmos jiB ♦

neprew
-rednoreiletA

!neredlihcs fo
neneket tem neetem nigeb

ne dnorgredno nee seiK

nennigeb
lenS

.negnivegmo
ednellihcsrev nav sisab po
eitisopmoc negie ej reëerC

seitisopmoc
-spahcsdnaL

neppahcsdnaL



Raak het pictogram van een VOORBEELD
[EXAMPLE] aan om een van de plaatsen te zien
die door Vincent wordt aanbevolen. Raak het
pictogram nogmaals aan of druk op  om terug te
keren en een ander voorbeeld vast te leggen.

Voorbeelden

Raak VASTLEGGEN [CAPTURE] aan om een foto te
nemen.

Foto's nemen

Besturing voor het nemen van foto's

Er zijn twee manieren waarop je de Wii U GamePad
kunt rondbewegen. Via de opties kun je wisselen
tussen beide manieren.

1

2

1

2

nemooznI

nemooztiU

/
nevegreew

klablaairetaM

nemen otoF

netteztiu/-naa retsaR

)kcitssgnithcir( 
/)gnirutsebsgnigeweb(

dapemaG
U iiW ed geeweB

nerutseb aremaC



❶ Op de SD-kaart die is ingevoerd in het Wii U-
systeem, wordt in de map "DCIM" automatisch
de map "100NIN04" aangemaakt.
Zet je JPEG-bestanden in de map
"\DCIM\100NIN04". De bestandsnaam moet
bestaan uit NIN, gevolgd door vier cijfers:
"NIN_XXXX.jpg". ("X" = cijfer)

Je kunt kunstwerken en foto's die gemaakt zijn
met een digitale camera als voorbeeld gebruiken,
maar alleen als ze zijn opgeslagen in JPEG-
formaat.

♦ Je kunt afbeeldingen op een ander apparaat, zoals
een PC, bekijken door de onderstaande instructies op
te volgen.

♦ Je kunt dit proces niet op het Wii U-systeem zelf
uitvoeren.

Kunstwerken en foto's gebruiken

Kunstwerken en foto's (in JPEG-formaat) die vanaf
Miiverse en andere bronnen zijn opgeslagen op de
SD-kaart, kunnen worden gelezen en als voorbeeld
dienen voor je eigen kunstwerk.

traak-DS ed po negnidleebfA

taamrofsgnidleebfA

.njiz
raabseelno nennuk negnidleebfa egimmoS ♦
.nebbeh gniduohrevdleeb edflezed )enielk

ed koo( negnidleebfa ella tad roovre groZ ♦

.slexip 867x4201 si
eituloser nelovebnaa eD .slexip 867x4201

ed ne 021x061 ed nessut eituloser
nee tem naalspo negnidleebfa tnuk eJ •
.nemok oiloftrop ej tiu fo esreviiM nav

eid nekiurbeg nednatseb-GEPJ ella tnuk eJ •





9 menaOpn

Bekijk opnamen va
kunstwerken. Je kun
deze opnamen ook naa
YouTube uploaden

♦ In Vrij schilderen en Cursussen kun je gegevens
bekijken die zijn opgeslagen op de SD-kaart of de
Wii U.

❶ Afhankelijk van de duur van de opname kun je
kiezen voor 'Extra kort', 'Kort' of 'Lang'.

❷ Je kunt d
onderstaand
instellingen aanpasse

♦ Een Google™-account is vereist om video's te kunnen
uploaden naar YouTube.

♦ Kies UPLOADEN [UPLOAD] om je opname te
uploaden.

.n
e

e

ebuTuoY raan nedaolpu s'oediV

.ebuTuoY
raan nemanpo daolpU

]OEDIV DAOLPU[
NEDAOLPU

OEDIV

.nemanpo kjikeB

. tem nessapnaa negnilletsni
ne nedaolpu nemanpo tnuk eJ ♦]YALP[

NELEPSFA

.
r

t
n



.oediv nee
jib keizumdnorgrethca seiK

]CISUM[ KEIZUM

.nelairetam ednellihcsrev
ed nav neman ed tnooT

]NOITAMROFNI
LOOT[

LAAIRETAM
REVO

EITAMROFNI

.redakmooz teh tnooT
]GNIMOOZ[
NEMOOZTIU

FO -NI

.neiz
sulyts ednegeweb nee taaL

SULYTS



10 re esiM vi

Sorteer en bekijk de kunstwerken die andere
kunstenaars op Miiverse hebben gepost. Je kunt
de werken die je leuk vindt opslaan om ze later als
onderwerp te gebruiken.

Huidig gekozen tag

Raak een kunstwerk aan om het in het groot op je
tv-scherm te zien. Je kunt ook de naam van de
kunstenaar zien en de beschrijving die deze heeft
toegevoegd.

Kunstwerken

Kunstwerken worden weergegeven op volgorde
van recentheid. Ki om kunstwerken
te bekijken die eerder of later zijn gepost.

2

1

4

2
3

1

stsop-esreviiM

  fo  se



Raak BEKIJKEN [VIEW POST] aan om naar de
officiële Art Academy: Atelier-community te gaan,
waar je het geselecteerde kunstwerk kunt bekijken.

Miiverse-posts bekijken

Bekijk de kunstwerken van andere kunstenaars. Je
kunt op verschillende manieren contact hebben
met andere kunstenaars, zoals door het plaatsen

Menu voor Miiverse-posts

4

3

8

.esreviiM po tglov
leetnemom ej eid sraanetsnuk

nav nekrew ed neella tnooT

]GNIWOLLOF[
GLOV KI EIW

.stsop
etswuein ed tem tsjil ed wueinreV

]TSIL
HSERFER[

NEW
-UEINREV

.traak-DS ed raan dnatseb
-GEPJ sla krewtsnuk nee reetropxE

 .neprewredno
sla nekiurbeg sneglovrev

negnidleebfa negalsegpo tnuk eJ ♦
]TROPXE[

NERET
-ROPXE

.eirogetac edlaapeb
nee tiu neiz et nekrewtsnuk ed
neella mo nezeik roovre tnuk eJ

]SGAT[ SGAT

ytinummoc
-reiletA :ymedacA trA ed nav seitcnuF

.neveg et '!aJ' nee krew nuh rood fo seitcaer nav



11 lo oifoP tr

Beheer je gegevens e
bekijk je voltooid
kunstwerken. Je kunt oo
je opgeslage
kunstwerken posten

.esreviiM po nekrewtsnuk ej tsoP
]TSOP[
NETSOP

.maan nee krewtsnuk ej feeG
]ELTIT[

LETIT

.traak-DS ed po naa nekrewtsnuk
ej nav nednatseb-GEPJ kaaM

]TROPXE[
NERET

-ROPXE

.traak
-DS ed fo meetsys-U iiW teh raan
nemanpo ne nekrewtsnuk reeipoK

 ]YPOC[
NERËIPOK

.krewtsnuk ej naa redrev kreW
]EMUSER[

NAAG
-REDREV

.eirelag ed tiu koo teh tredjiwrev
krewtsnuk nee nav nessiw teH ♦

.nemanpo ne nekrewtsnuk siW

]ETELED[
NESSIW

.
n

k
e

n



❷ Voeg tekst aan je kunstwerk toe.
❸ Raak VERSTUREN aan om je kunstwerk te

posten.

❶ Je kunt de onderstaande instellingen
aanpassen.

10

esreviiM po netsop negnidleebfA

.krewtsnuk teh iaarDneiaarD

 .)droowfert
tnaveler( gat elekne nee seiK

gaT



12 rieeGal

Je kunt je favoriete kunstwerken inlijsten en
ophangen waar je maar wilt. Gebruik  om je te
verplaatsen en  om rond te kijken in de galerie.

Hang een kunstwerk o
door BEKIJKEN [ ] aa
te raken of door op  t
drukken wanneer je bi
een verlichte plaats staat

Ophangen

❶ Kies een kunstwerk dat je wilt tonen. Raak
vervolgens TITEL aan om het een naam te
geven. Kies dan OKÉ.

❷ Je kunt d
onderstaand
instellingen aanpasse .n

e
e

nelletsnootnet nekrewtsnuK

.
j
e
n

p



❸ Raak TERUG [ ] aan of druk op  om je
kunstwerk te tonen.

ruumeilimaF

.krewtsnuk tid naa negardjib nennuk
meetsys-U iiW edflezteh nav srekiurbeg

ellA .part ed naa redno keohrethcer
ed ni nedniv et si ruumeilimaF eD

]SNOITPO YRELLAG[ SEITPO-EIRELAG

.mo ,tkjik gaalmo
ne goohmo ej eemraaw , nav gnirutseb

ed tiaard ,tez NAA po NEREKMO SA-Y ej slA ♦

.netalrev
eirelag ed fo nerednarev negnilletsni

ed ej nuk reiH .neveg et reew seitpo-eirelag
ed mo  po kurd fo naa ][ SEITPO kaaR

.krewtsnuk teh roov tsjil nee seiK
]EMARF[

TSJIL

.mrehcs-vt teh po krewtsnuk
teh nav sliated ed kjikeB

]LIATED
HGIH[

SLIATED
LEEV

.gew krewtsnuk nee laaH
]TNUOMNU[

NELAHGEW

.krewtsnuk
teh nav gnithcir ed rednareV

]ETATOR[
NEIAARD

.krewtsnuk nezokeg teh rednareV
]EGNAHC[

NERED
-NAREV





13 ornf m ieatipyCo r htig

Lees de Engelse versie van deze elektronische
handleiding voor informatie over intellectuele-
eigendomsrechten met betrekking tot deze
software, waaronder informatie over middleware-
componenten en opensourcesoftware-
componenten, voor zover deze zijn gebruikt.

.meetsys-U iiW teh nav eisrev ehcsilartsuA
/eseporuE ed tem kiurbeg roov neellA

.tsierev etadpumeetsys nee kjilegom
si nekiurbeg nennuk et erawtfos ezed mO

.tdrow raabkiurbno
erawtfos ezed tad nebbeh gloveg tot nak

,tkaam kjilegom erawtfos ed fo meetsys-U iiW
teh nav negnigizjiw ehcsinhcet eid erawtfos

fo ruutarappa edfoolrooegno nav kiurbeg teH
.nemmodnegie eleutcelletni

roov gnivegtew rood dmrehcseb nedrow
,dreveleg tdrow erawtfos ezed jib tad laairetam

kjiletfirhcs redna ne gnidieldnah ed ,erawtfos
ezeD .diehkjilekarpsnaa ekjilethcerleivic

fo/ne ekjilethcerfarts ni neretluser nak
nëeipok nav nedierpsrev teh fo/ne erawtfos ezed

nav nerëipok dfoolrooegno teH !dmrehcseb
kjilethcersruetua si erawtfos ezed :KJIRGNALEB
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:etisbew-odnetniN ed po nedniv
et si netcudorp ezno revo eitamrofni reeM

moc.odnetnin.www

:raan
ej ag fo ,meetsys-U iiW ej nav gnidieldnah ed ej

seel nemelborp nav nessolpo teh jib pluh rooV

moc.odnetnin.troppus


