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Hobbici,Krasnoludy, Elfy i inne stworzenia w
Śródziemiu. Świat stworzony przez J.R.R.Tolkiena.

O SZCZURACH DOMOWYCH małych rozrabiakach
Border Collie Jedna z najbardziej inteligentnych ras 

Nasze dziewczyny , bardzo lubimy, a więc
Wam dużo szczęścia życzymy. Nie ważne

przecież jaka uroda, jaka w ubiorze kobiecym
moda. Bądźcie radością więc w życiu naszym.

Wam też życzymy szczęścia wielkiego,
pięknej miłości, no i do tego sukcesów w

szkole i w domu, marzeń spełniania nie po
kryjomu. Radości wielkiej tutaj i teraz, byśmy

cieszyli się z wami nieraz.

***************************************************************
Goździki, rajstopy, czekoladki, akademie, tak świętowało się
8 marca w dawnym PRLu. Każda pracownica dostawała je
obowiązkowo z przydziału, żeby w szarych czasach żyło
się radośniej. Dzisiaj, to m.in. czas "manify"

Wszystkie życzenia są dla kobiety
Które bywają czasem niestety

Trochę nerwowe i zalatane
Ale są za to - bardzo lubiane

*

Goździki, rajstopy, czekoladki,
akademie, tak świętowało się 8
marca w dawnym PRLu. Każda

pracownica dostawała je
obowiązkowo z przydziału, żeby w
szarych czasach żyło się radośniej.

Dzisiaj, to m.in. czas "manify".

*

*

*



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 11 03/2014 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNowinki w dychę

4 złote, 1 srebrny i 1 brązowy - oto osiągnięcia
naszych w Sochi !!! Czy czegoś można było jeszcze

oczekiwać po sportowcach...???

Kamil

Zbigniew

Justyna

Polscy Polskie

Ciekawostki prosto
 z igrzysk

Bajka o strażaku, skoczku, biegaczce oraz
innych sportowcach... - relacje  z olimpiady.

Na olimpiadę wydano ponad 50 000 000
dolarów,
Do wyświetlenia map krajów prezentujących
się na rozpoczęciu igrzysk potrzeba było 120
ogromnych projektorów. Mapa miała wymiary
100 metrów na 60 metrów,
Trój konny rydwan zaprzężony w słońce
(jeden z elementów rozpoczęcia) ważył 9 ton,
był wysoki na 20m,  długi na 23m,
Każdy z aktorów miał specjalny aparat
słuchowy, który podpowiadał co mają robić,
Dekoracje były budowane 4 miesiące przed
rozpoczęciem olimpiady.
Gdy polscy reprezentanci wychodzili na
prezentację sportowców do flagi Polski
włączono Obwód Kaliningradzki (Rosja),
W rosyjskiej telewizji transmisja z
rozpoczęcia była spóźniona o 15 sekund,
więc gdy olimpijskie koła się nie otworzyły, to
w rosyjskiej telewizji puszczono transmisję z
próby generalnej, na której wszystko było
OK.
W Polsce na olimpiadzie powstała nowa
jednostka czasu - jedna bródka czyli 0,003
sekundy oraz nowa jednostka monetarna -
jeden Stoch czyli 2 złote.

    W dniu 07.02.2014 r. rozpoczęły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w rosyjskim mieście Sochi.
Zakończyły się ponad 2 tygodnie później - 23.02.2014 r. Były to najlepsze Igrzyska dla Polski. Do czasu
rozpoczęcia Olimpiady Polacy mieli w swoim dobytku 2 złote medale, po Olimpiadzie mamy już 6!
Polskim bohaterem olimpijskim jest zdobywca 2 złotych medali w skokach narciarskich - Kamil Stoch.
On jako 3 w historii skoków narciarskich zdobył 2 tytuły Indywidualnego Mistrza Olimpijskiego w ciągu
jednych Igrzysk. Jednak najbardziej zaskoczył nas strażak z Domaniewic - Zbigniew Bródka. Zdobył
on złoty medal indywidualny wyprzedzając Holendra o 1 bródkę czyli o 0,003 sekundy. Jego zdobyczą
był również brązowy medal drużynowy. Bardzo  trzeba docenić Justynę Kowalczyk, która nawet ze
złamaną stopą zdobyła tytuł Mistrzyni Olimpijskiej wyprzedzając kolejną rywalkę o prawie 20 sekund.
Wielki szacunek dla polskich panczenistek. Zdobyły srebrny medal w biegu na 3000m przegrywając
tylko z niepokonanymi Holenderkami, które wszystkie swoje medale miały tylko z panczenów. Polscy
panczeniści też pojechali „olimpijsko”, bo zdobyli brązowy meda. Wszyscy panczeniści zasługują na
wielkie, wielkie i jeszcze raz wielkie brawa, bo zdobyli łącznie złoto, srebro i brąz, a w Polsce nie ma
żadnego krytego toru łyżwiarskiego (niestety) :(. W łącznej klasyfikacji medalowej wygrali Rosjanie,
którzy zdobyli 33 medale (13 złotych, 11 srebrnych i 9 brązowych) wygrywając z drugą Norwegią o 2
złote medale, 6 srebrnych. W brązowych Norwegia miała o 1 więcej od Rosji, ale w klasyfikacji
medalowej jako pierwsze :). 

Podsumowując dla Polski była to najlepsza Zimowa Olimpiada

Stoch

Bródka

Kowalczyk

Panczeniści Panczenistki
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Dzień kobiet i mężczyzn 8 i 10 marca
NIE ZAPOMNIJCIE ZŁOŻYĆ  ŻYCZEŃ !

$

Chłopcy bez was świat by nie istniał
               lecz z wami tez nie jest łatwo

#

Żarty i cytaty
o kobietach

Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
                       Zestaw głośnomówiący!

Blondyna pyta się męża : czy to prawda że
płazy są głupie? A on na to: prawda żabciu
Idzie Czerwony Kapturek przez las i spotyka
wilka. Wilk pyta:
- Gdzie idziesz?
- Do babci
- A jaki jest adres babci?
- Jak to jaki: www.babcia.pl

Kobieta jest arcydziełem
wszechświata
  Gotthold Lessing

Nie łudźcie się, że uczynicie
dziewczynę piękną, jeśli nie uczynicie

jej wpierw szczęśliwą
John Ruskin

Nie ma kobiet niezrozumiałych, są
tylko mężczyźni niedomyślni

Magdalena  Samozwaniec

Międzynarodowy Dzień Kobiet
obchodzi się 8 marca na całym świecie, m.in. w Danii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Rosji i wielu,
wielu innych krajach. Ta tradycja liczy ponad sto lat! Pierwsze uroczystości z tej okazji odbyły się w
USA w 1909 r., dla uczczenia buntu kobiet, które rok wcześniej w Nowym Jorku zaprotestowały
przeciwko złym warunkom pracy w fabryce odzieżowej. Właściciel fabryki zamknął pracownice w
pomieszczeniu służbowym, chcąc uniknąć rozgłosu. Wybuchł pożar, w którym zginęło 129 kobiet. Od
tego czasu święto stało się symbolem kobiecej solidarności i walki o równe prawa.  Tradycyjnie w tym
dniu mężczyźni wręczają kobietom kwiaty, w Hiszpanii są to czerwone róże i tulipany, wysyłają SMSy
z życzeniami albo tradycyjnie kartki.
Goździki, rajstopy, czekoladki, akademie, tak świętowało się 8 marca w dawnym PRLu. Każda
pracownica dostawała je obowiązkowo z przydziału, żeby w szarych czasach żyło się radośniej. Nie
wszystkim kobietom podobało się to święto. Podobnie jest dzisiaj. Choć żyjemy w innych czasach
wiele kobiet kontestuje Święto 8 marca. Feministki podchodzą do niego z dużą rezerwą. Od 2000 r. w
Polsce organizują "manify": demonstracje, marsze, happeningi, w proteście przeciwko przemocy
domowej, obraźliwym dla pań reklamom i nierównemu traktowaniu kobiet i mężczyzn. 

Chłopcy nie ciągnijcie dziewczynek za warkoczyki! 
Wobec koleżanek zachowujcie się jak prawdziwi rycerze. 
Dobre wychowanie wymaga, by przepuścić koleżankę w drzwiach i ustąpić jej miejsca w
autobusie. 
Nie gwiżdżemy przez ulicę na koleżankę, nie przeklinamy. Przy stole pamiętamy o
usługiwaniu kobietom.

gimbezledy.pl

DZień kobiet2

http://www.cytaty.bstok.pl/?autor=107
http://www.cytaty.bstok.pl/?autor=102
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Morgomir
Przyboczny Czarnoksiężnika i jego
najwierniejszy sługa. Jeden z Nazguli. Żelazną
ręką dowodził Czarnymi Numenorejczykami pod
sztandarem Angmaru. Stworzony do walki wraz
z Numenorejczykami, którym zapewnia bonusy.
Przerażające oblicze (wymaga 2 poziomu,
zdolność bierna) – Znacznie zmniejsza pancerz
i obrażenia zadawane przez pobliskich
przeciwników.
Ostrze Morgula (wymaga 4 poziomu) –
Wskazany przeciwnik wraz z upływem czasu
otrzymuje obrażenia od trucizny, a po śmierci
zamienia się w upiora.
Mroczna chwała (wymaga 8 poziomu) –
Morgomir oraz pobliscy zbrojni Czarni
Numenorejczycy, Mroczni Strażnicy oraz władcy
niewolników zadają znacznie większe
obrażenia, a także otrzymują wzmocnienie do
swego pancerza.
Czarnoksiężnik
Przywódca frakcji Angmaru, tajemniczy Król Nazguli. Późniejszy
władca Minas Ithil, które zostało opanowane przez jego armię i
przemianowane na Minas Morgul w 2002 roku Trzeciej Ery. Zabił
ostatniego króla z rodu Anariona. Dowodził pościgiem Nazguli za
Frodem i jego kompanami przez Eriador. Zginął w trakcie wielkiej bitwy
na polach Pelennoru z ręki Eowiny, księżniczki Rohanu, tak jak
przewidziała to przepowiednia. Najlepiej sprawdza się w samotnej
walce, gdyż zadaje obrażenia wszystkim pobliskim jednostkom (nawet
sojuszniczym!). Bardzo szybki gdy dosiada konia.
Straszliwy gniew (wymaga 2 poziomu, zdolność bierna) – W dużym
stopniu zmniejsza pancerz i obrażenia zadawane przez wroga.
Deprawacja Morgula (wymaga 5 poziomu) – Wskazany przeciwnik wraz
z upływem czasu otrzymuje obrażenia od trucizny, a po śmierci
zamienia się w upiora.
Przerażająca furia (wymaga 8 poziomu) – Wzbudza strach w pobliskich
przeciwnikach.
Król Nazguli (wymaga 10 poziomu) – Licznik specjalnych zdolności u
wskazanego przeciwnika zostają wyzerowane.
                       

               

          Postacie z Władcy Pierścieni 
                   Bitwa o Śródziemie 2 król Nazguli i ich moce

                                 

Rohańscy włócznicy
Jednostka znana z pierwszej części gry Bitwa o Środziemie, powraca w
Królu Nazguli. Są słabo uzbrojeni i zadają małe obrażenia,
ale dzięki bardzo niskiemu kosztowi stanowią dobrą jednostkę do obrony
przed kawalerią na początku rozgrywki. 

 Najsilniejsze jednostki Angmaru
Górski troll wymaga legowiska trolli i wilków poziomu 2 siły przeciwne
kawalerii. Słabi przeciwko: pikinierom,zbrojnej piechurze,Olbrzymie
trolle wyposażone w długie włócznie. Umiejętności formacja
jeża(najefektywniejsze przeciwko kawalerii). Wataha upiornych wilków
legowisko trolli i wilków poziom 1, siły przeciwko łucznikom. Słabi
przeciw: wszystkim hordom krwiożerczych wilków.
ŚNIEŻNY Troll wymaga legowiska trolli i wilków poziom 2 Siły
przeciwko: zbrojnej piechocie i łucznikom ,słabi przeciwko: pikinierom.
Władca Niewolników:
Wymaga: Dom ludzi króla (poziom 1)
Niezwykle wszechstronna jednostka i zarazem bardzo tania. Umożliwia
przyzwanie jednego z czterech typów wojsk w zależności od potrzeby.
Są szybcy, ale bardzo słabo uzbrojeni i bezbronni w pojedynkę. Jeśli
Władca niewolników zginie, ginie także przyzwany oddział. Nie można
przyzwanych oddziałów dozbrajać.
Mroczni strażnicy wymagania: dom ludzi króla poziom 3. Silni
przeciwko: wszystkim jednostkom na dystans. Słabi przeciwko:
wszelkiej piechocie w walce bez pośredniej.
Czarni Numenorejczycy wymagania :dom ludzi króla poziom 2.Silni
przeciwko: pikinierom i zbrojnej piechocie. Słabi przeciwko: łucznikom
i kawalerii.

-

-

-
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Hobbit- zagadki   Czy wiesz, że Bilbo i Gollum zadawali sobie
zagadki? Oto niektóre z nich.

                                                    Spróbuj znaleźć na nie odpowiedź.

-

                                  HOBBIT 
                     czyli tam i z powrotem      

Jak to jest być Bilbem?
Wywiad z Martinem Freemanem.
Tylko w Bravo Martin , który wciela się w
postać Bilba, zdradza, czy trudno było
zagrać Hobbita.

Jest niski (ma zaledwie 170cm wzrostu), ale
dostał wielką rolę i świetnie sobie z nią radzi.
Martin Freeman, czyli Bilbo Baggins doskonale
czuje się w skórze Hobbita. Może dlatego, że ten
42-latek jest do niego podobny.Trudno uwierzyć?
Aktor też był zdziwiony, gdy zdał sobie z tego
sprawę.
BRAVO:Co jest najfajniejszego w roli Bilbo?
Martin:Wszystko! Bilbo to prawdziwe wyzwanie
dla aktora:jest zły dla wrogów, ale jednocześnie
ma dużo miłości wobec swojej rodziny i innych
Hobbitów.
BRAVO: Mówisz tak, jakbyś dobrze czuł się w
jego skórze. Jesteście podobni?
Martin:Dosłownie we wszystkim! Mamy
identyczne twarze(śmiech), ale także charaktery.
Dla mnie też najważniejszy jest pokój i wygodne
życie.Nie chciałbym z nikim się bić.Taki zresztą
na początku jest Bilbo. Myśli tylko o sobie.Ale
podczas podróży uczy się, że liczy się także
dobro przyjaciół.
BRAVO:Przecież nieźle potrafi o nich walczyć!
Martin: Dokładnie! Ale sceny walki były naprawdę
trudne i musiałem się do nich przygotować
fizycznie.Podczas zdjęć co wieczór biegałem
przez 40 minut.Miałem też lekcje fechtunku i walki
wręcz.Ale Krasnoludy musiały więcej
ćwiczyć(śmiech).
BRAVO:Hobbit Niezwykła podróż z 2012 cieszył
się ogromną popularnością.Teraz kolejna część
przygód Bilbo.Czy jesteś gotowy, aby być
supergwiazdą?
Martin:Do tej pory nikt nie zwracał na mnie
uwagi.Po pierwszej części Hobbita trochę to się
zmieniło.Ale przecież jestem jak Bilbo: rzucam się
w wir przygody i patrzę, co będzie dalej
(śmiech).Filmowa Rodzinka Elijah Wood jest
bratankiem Martina. Ale tylko w filmie! Aktor też
grał Hobbita!To Frodo we Władcy Pierścieni.
Ciekawe, czy uczył wujka jak chodzić w
rekwizytach dużych stóp z których przecież
słynęli Hobbici.

Hobbici, Krasnoludy, Elfy i inne stworzenia 
w Śródziemiu. Świat stworzony przez J.R.R.Tolkiena

1."Nie ma skrzydeł, a trzepocze, nie ma ust, 
a mamrocze, nie ma nóg, a pląsa, nie ma
zębów, a kąsa."
          -------------------------------------
2."Korzeni nie widziało niczyje oko, 
a przecież to coś sięga bardzo wysoko, 
od drzew wybujało wspanialej, 
chociaż nie rośnie wcale." 
           --------------------------------------
3. W czerwonej stajni trzydzieści białych koni 
Kłapie, tupie, a czasem ze strachu dzwoni." 
            -------------------------------------
4. Skrzynia bez zawiasów, klucza i pokrywy,
lecz złocisty w środku skarb kryje prawdziwy

5. Noc jej nie czuje i nie widzą oczy
ucho nie słyszy, gdy bez ciała kroczy,
w dziurach zalega i ponad gwiazdami,
w wodnych głębinach i hen pod wzgórzami
pierwsza przychodzi i ostatnia mija,

kres niesie życiu i radość zabija                         
        ----------------------------------

6. Pożera wszystko na szerokim świecie,
ptaki, zwierzęta, i drzewa, i kwiecie,
kruszy żelazo i miażdży kamienie,
jasną stal łamie, wysusza strumienie,
królów zabija, burzy dumne miasta,
powala górę, co w niebo wyrasta.

Znajdź odpowiedź i przyjdź do biblioteki po
nagrodę.

-
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 O SZCZURACH DOMOWYCH               
   małych rozrabiakach

♦Szczury potrafią się telepatycznie ze sobą porozumiewać, co udowodniono naukowo przy
pomocy testu.
♦Stwierdzono naukowo, że szczury potrafią rozpoznać nastrój człowieka i dostosować to do
sytuacji.

Odmiany barwne   
szczurów

                                 

Oto 5 najbardziej
popularnych odmian
barwnych szczurów
domowych:

- albinos ( biały, z czerwonymi
oczami)
- czarny ( czarny, z czarnymi oczami)
- biało-czarny ( biało-czarny, z
czarnymi oczami)
- agouti ( brązowo-czarny, z czarnymi
oczami)
-biały ( biały, z czarnymi oczami)

Asia M.  Szczurki są niesamowicie inteligentne!

Dobrze oswojone pokazują co potrafią ucząc się różnych, ciekawych
sztuczek. Od skakania nad przeszkodami, przez pokonywanie labiryntów aż
do rozwiązywania prostszych łamigłówek. Tak, szczury są na tyle mądre,
że potrafią sobie poradzić z prostymi zadaniami, które wymagają odrobiny
myślenia. Bardzo szybko chwytają o co chodzi. Nauczyć szczurka sztuczki
jest niezwykle prosto. 

O szczurzym ogonie...

Szczury wykorzystują ogon do bardzo wielu rzeczy. Do niektórych jest im
niezbędny, do innych bardzo przydatny. Faktem jest jednak, że dzięki niemu
są tak wyjątkowe:

Utrzymywanie równowagi
Chwytanie się
Utrzymywanie pozycji stojącej na dwóch łapkach

źródło:http://szczurki.eu/po-co-szczurowi-ogon/

http://szczurki-kochanegryzonie.bloog.pl/kat,703301,index.html?smoybbtticaid=6123cc

http://www.dobra-rada.pl/hodowla-szczurow-domowych-porady-
ekspertow_181
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Border Collie
Jedna z najbardziej inteligentnych ras 

http://c3201142.cdn03.imgwykop.pl/comment_o0vFAAt2xZFBrT5JkFAlKkHhHWZz74Hd,wat.jpg?
author=ViZ_PL&auth=4b0ff43d17adadf6caf7b324a5aa67bc

W skrócie o border collie:
-wysokość:47-55cm

-waga:15-21kg
-długość życia:11-14 lat

-kraj pochodzenia:Wielka Brytania

Maści w jakich występuje rasa:
black and white (czarno-biały)
black tricolour (czarny trójkolorowy) - biało-czarny z podpalaniami
chocolate and white (czekoladowo-biały)
chocolate tricolour (czekoladowy trójkolorowy) - czekoladowo-biały z podpalaniami
chocolate merle (czekoladowy marmurkowy)
chocolate tricolour merle (czekoladowy marmurkowy trójkolorowy) - czekoladowy marmurkowy z
podpalaniami
blue tricolour (niebieski trójkolorowy) - niebiesko-biały z podpalaniami
slate merle (ciemnoszary marmurkowy)
slate tricolour merle (ciemnoszary marmurkowy trójkolorowy) - ciemnoszary marmurkowy z
podpalaniami
lilac and white (liliowo-biały) - rozjaśniony czekoladowy z białym
lilac tricolour (liliowy trójkolorowy) - liliowo-biały z podpalaniami
lilac merle (liliowy marmurkowy)
lilac tricolour merle (liliowy marmurkowy trójkolorowy) - liliowy marmurkowy z podpalaniami
red (australian red, golden, yellow) and white (rudo-biały)
sable and white (sobolowy z białym)

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Border_collie

http://www.zoomyboy.com/wp-
content/uploads/image/border_collie_timur02.jpg

Ciekawostki o rasie:
-Istnieje również odmiana krótkowłosa, dotychczas mało popularna w Polsce
-Istnieje ponad 18 wariantów kolorystycznych dla rasy
-Jest  to jedna z najbardziej inteligentnych ras świata

Rasa ta wywodzi się z Wielkiej
Brytanii.Prawdopodobnie jego przodkami były

owczarki hodowane w Szkocji i Anglii.
W późniejszym czasie rasa popularna była już we
wszystkich krajach i kontynentach. Dawniej był to

pies pasterski, pomocnik w zaganianiu
owiec.Obecnie rasę można spotkać na różnego
rodzaju wystawach i konkursach (między innymi
w : Agility - konkursach psów pasterskich oraz
psów użytkowych). Sprawdza się również jako
pies ratunkowy i tropiący. Border Collie to pies

szczerze oddany swojemu właścicielowi.
-----------------------------------------
ŻARTY O PSACH I PSIAKACH

Rozmawiają dwa psy:
 - Wiesz, zawsze jak moi państwo zabiorą mnie

na spacer, to najpierw cały czas mówią ”Łapa! Daj
łapę! No daj tę łapę! Podaj łapę!”, a jak już podam,

to mówią ”Dzień dobry panu!”
---------------------------------------------

Facet kupuje psa na giełdzie.
 - Proszę pana, a czy ten pies na pewno jest
dobry?- Ależ oczywiście! Już sześć razy go
sprzedawałem!- Jak to?- Bo zawsze uciekał!

.

..
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  ZWIERZĘTA - ZAGROŻONE GATUNKI

Biała lwica

pantera śnieżna

 Białe lwy rodzą się raz na parę lat. Zagrożone są
wyginięciem. Istnieją one na terenie Afryki, tak jak
inne lwy. Przypadek pierwszego białego lwa
pochodzi z 1928 r. Lwiątka przewieziono do
ogrodu  zoologicznego w Pretorii. W niektórych
ogrodach zoologicznych zdarzają się przypadki
lwiątek które rodzą się w bardzo jasnym 
ubarwieniu podobnym do białego.

   Pantery śnieżne występują w górach
Azji Środkowej i w Tybecie. 

Są to rzadkie gatunki zwierząt.
Podobnie jak lwy pantera dużo 

poluje.  Im więcej będzie jeść tym
będzie silniejsza. Jej ciało pokryte jest

cętkami, ma też mięciutkie futro,
kremowe lub białe. Pantera prowadzi
nocny tryb życia. Ma długi ogon od 4-

10 cm. Ten piękny i długi ogon
pomaga jej przetrwać mroźne dni,
gdyż owija go wokół swojej szyi

niczym szal. Ma bardzo mocny węch
ponieważ potrafi poczuć inne zwierzę

na kilometr. Pantery śnieżne
zagrożone są całkowitym

wyginięciem. Myśliwym odebrało
rozum gdy zobaczyli piękne futro

pantery, która uganiała się za
zdobyczą. Dla niektórych ludzi

zagrożone zwierzęta nie są ważne, są
tylko czymś co można zabić i

wypchać.  To straszne.

          Teraz coś innego...ryś iberyjski.

ryś iberyjski

Rysie iberyjskie

to zwierzęta stworzone do życia na wolności.
Radzą sobie z różnymi trudnościami np.dobrze
polują na zwierzęta (czasami skaczą na nie z
drzewa lub ze skały która jest nisko). Rysie maja
bardzo dobrze rozwinięty węch, lubią ryzyko.
Potrafią wejść na zaschniętą gałąź, na skałę która
się kruszy lub nad urwisko. Są to stworzenia
płochliwe zupełnie jak nasze domowe koty. Tylko
nielicznym udaje się je zobaczyć lub zrobić
zdjęcia. W lasach północno-wschodniej Polski
pozostało zaledwie 40 rysiów. 
Rysie, które mieszkają w parkach lub ogrodach
zoologicznych, rozmnażają się i mają potomstwo.
Są to najsłodsze małe rysie jakich nigdy nie
widział świat. Niektóre z nich mają czekoladowe
oczka (ciemniejszy kolor od piwnego). Każde z
nich mieszka niestety w klatkach.   

Wikimedia Commons

Kuba Atys mały ryś
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