..,vaikosittenkin kliytettynli?
Markkinoilta Liyw suuti nAijrA kijytettyii leijaa, lautdo jo trcpetsio.
Useimmitenniimii nyiis saisidivonpilkkahintaanveffattunduuteenrastodvoan.Mutta nitti taryitseetietiiii, et$i
kiiytetyn viilineenvoi ostddtuwalLisesti? Piiiiosinhantavan on viinevuotista
tai pfi vuotts vsnhaa ndllia. nutta
joskus nyiis niikee usedmnan vuoden
takaisid leijoja otevankaupan. vhden
kauden kiiytetty leiis Suonen ajopiiivi[ii ei yleensiijuun hiipeii uutta, mutta tottakai viilineetkuluvatkiiytijssiija
kovakiiyttd jiittiiii jiikensii.
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