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MODELLER

Vsn
Bonlom

och
Bontom Moior

D-modeller

Vsn
250 S.V.

250 T.V.
C-modeller

Vsn
350 T.V.

soo r.v.
B-modeller

Vsn
600 s.v.
500 T.v.

M modeller

Vsn
500 T.V. 2-cyl.
650 T.V. 2-cyl.

Ä-modeller

MOTOR

D1-123 cc (52x58 mm) D3-1 48 cc (57
X58 mm) encyl. lvålokl; rulloger i vev-
logrei, kulloger på komsidon, dubblo
kulloger å drivsidon, smörjning genom
oljo i bensinen; l,juddömporen isörlog-

smörjning genom
ämporen isörloo-

Amol med lu{l-
renore.

Amol förgcso-
re ov mono-
bloc-lyp, ellek-
liv luflrenore.

Amol förgoso-
re ov mono-
bloc-fyp, effek-
liv lu{lrenore,

Amol förgoso-
re ov mono-
bloc-lyp. effek-
liv lultrenore.

Amol lörgoso-
re ov mono-
blocJyp på
somlligo mo-
deller ulom på
410 Rood Roc-
kel, som hor
Amol TT. Hö9-
elfekliv luflre-
nore. (Ej pö
Shooling Slor
och Rood Roc-
kel).

249 cc (63X80 mm) encylindrig fyrfokls-
molor med hell inbyggd venlilmeko-
nism, sidventiler å Cl0L, loppvenliler ö
Cl2 med oljelryckmolning lill vipp-
ormorno, Huvudlogring: kulloger å driv-
sidon, speciolloger å komsidon, Rulloger
i vevlogrel. Torrsumpsmörjning med
dubbel kugghjulspump, oljeionk lör 2/a
liler.

bor {ör rengöring.

831 348 cc (71 x88 mm), 833 499 cc (85
X88 mm) encylindrig lyrloklsmotor med
hell inbyggd venlilmekonism. Kul- och
rulloger på drivsidon, rulloger på kom-
sidon. Dubbelrulloger i vevlogrel, kugg-
hjulsdriven mognelgenerolor. 5mörjning
ov lorrsumpsyslem med dubbel kugg-
hjulspump, ollelonk lör 2t/z liler, hög-
ef{ekliv ljuddömpore.

M221-5g1 cc (82 x I 12 mm) encylindrig
lyrloklsmolor med sidventiler, Kul- och
rulloger på drivsidon, kul- och rulloger
på komsidon. Dubbel-rulloger i vevlog-
rel, kugghjulsdriven mognelgenerolor.
Smörjning ov lorrsumpsyslem med dub-
bel kugghjulspump. Oljelonken rymmer
2,75 liler, M33 hor sommo molor som
B33 (se ovon).

A7-497 cc (66 x 72,6 mm) A10-646
cc (70X84 mm), tvåcylindrig {yrtokls-
molor med hell inbyggd venlilmeko-
nism. Cylindertopp ov löllmetoll på
Shooling Slor och Rood Rocket. Rullo-
ger på drivsidon, speciolloger å kom-
sidon, vevsloke ov oluminiumlegering
med blybronsloger, smörjning ov lorr-
sumpsyslem med dubbel kuggh juls-
pump; oljelonken rymmer 3 liler; ellek-
tivo lluddömpore.

KOMPLETT SPE

Trevöxlod lådo. Utvöxling 7,0, 11,7, 22.1 .

Ny B.S.A. lyrvöxlod lådc med bioxeln logrod
i nålrulloger; lotvöxlingsspörr, Ulvöxling på
C10L, 6.6, 8.O, 11.7, 17.1i p6 Clz 6.26, 7.64,
11.1, 16.15. Flerlomellkoppling inkluderonde
gummiryckdömpore, lrömre drivkedion t/2x
5f ,6", bokkedion t/2X5115". Frömre drivkedicn
i oljebod.

Ny B.S.A. lyrvöxlod lodo med {olvöxlingsspörr.
Ulvöxling: 831, 5.6, 6.77, 9.86, 14.42, 833 5.0,
6.O5, 8.79, 12.9. Flerlomellkoppling, Irömre
drivkedjon t/2xslt6" i oljebod. Ryckdömpore
med lvö kommor ö moloroxelrr. Bokkedjon
lext/a".

8.5.A, lyrvåxlod lådo med lofuöxlingsspörr.
Ulvöxling vid solokörning 4.75, 6.25, 9.77,
14.15, vid sidvognskörning: M2t; 5,94, 7,82,
12.2, 17.7; M33 5.59, 7.37, 11.5, 16.72. Fftmre
drivkedjon t/2K51t6" i oljebod, ryckdömpore
med dubblo kqmmsr å moloroxeln, bokked-
jcn 5/s x tL", f lerlomellkoppling.
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B.S.A. fyrvöxlod lodo med lolvöxlingsspörr,
ulvöxling å A7 och A7 Shooling Slor 5.28,
6.38,9.28, 13.62. A1O med svöngorm 4.53, 5.48,
7.96, 11.68. Flerlomellkoppling ö svöngorms-
modellerno. Frömre drivkedjon t/2xslt6" i ol-
jebod med ryckdömpore, dubblc kommor ö
moloroxeln, bokkedjon s/e x3/a".

Lucor
slölln
ing 5

ked je
diom
rings I

lomp,
horn,
lighe'



'T
i

il

.7, 22.1 .

I

rxeln lqgrod
flväxlin9 på
2 6.26, 7.64,
nkluderonde
kedjon /2x
e drivkedion

öxl i ngsspörr.
.42, 833 s.0,
ling, frömre
yckdömpore
. Bokkedjon

öxlingsspörr.
6.25, 9.77,

, 5.94, 7.82,
6./1, Fromre
yckdömpore
dn, bokked-

öx I i ngsspörr,
o Slor 5.28,
m 4.53, 5.48,
svöngorms-

, as/'6" i ol-
: kommor å

BRÄN5LE'IAÄNGD DÄCK

7 liler

1 8 liler.

13,5 lifer.

Dunlop iör-
störkio loil-
viktsdöck 2.75
:19

Dunlop {ör-
störklo lötl-
viktsdöck 2.75
x 1 9". på Cl 0L,
Dunlop Univer-
sol 3.00x.l9'
på C12.

Dunlop ribb-
döck lrom,
Universol bok,
3.25x19" lrom
och bok pö
831, 3.2s x'l 9"
f rom och 3.50
X19" bok o
D?1

Dunlop Univer-
sol 3.25x19"
from och 3.50
X19" bok.

Dunlop 3.25 X

19" ribbdöck
{rom, och Uni-
versol 3.50 X
19" bok.

12 liler.
rusln. med 7I/2" dic,m. slrålkoslore, l2 ompåretim.
bolleri. Slopp- och boklompo, refleklor, el, signol-
horn; slrålkosloren inbyggd i köpo belyst hostig-

-helsmälore.

Lucos mognet med oulomolisk töndför-
siöllning (monuell instöllning å Shool-
ing Slor och Rood Rockel) och seporol
kedjedriven 6-volls generolor. 7t/2"
diom. slrålkoslore i kåpo med porke-
ringsljus, kombinerod bok- och slopp-
lompo soml relleklor bok; el. signol-
horn, 12 ompåretim. bolleri, belysl hos-
lighelsmö1ore.

SPECIFIKATION ÖVrR VSN MODELL
TÄNDNING OCH

BETYSNING

Wico-Pocy svönghjulsgenerotor med
direkl belysning.

Töndspole med vöxelslrömsgenerolor med likrik-
lore lör likslröms bolleribelysning, konloktbrylore
och qulomolisk löndlörstöllning å komsidon, om-
kopplore lör generolorslort när bolleriet ör ur-
loddot, C10L hor Wico-Pocy utruslning med 6"
diom. slrålkoslore, relleklor bqk. Ci2 Lucos ul-

Lucos 6-volls mognelgenerolor med
monuelll 1öndningsregloge ö slyrel
(drog reglogel ål er {ör lågtöndning!).
7t/r" diom. slrålkoslore inbyggd i köpo
med porkeringsljus, slopp- och boklom-
po, relleklor bok, el. signolhorn, 12
ompöreiim. bolleri, belysl hoslighels-
mölore.

Lucos 6 volls mognelgenerolor med
monuelll löndningsregloge pö slyrel
(drog reglogel öl er för låglöndning!).
7t/2" diom, slrålkoslore, inbyggd i kåpo
med porkeringsljus; slopp- och bok-
lompo, relleklor bok, el, signolhorn; t2
ompårelim, bolleri; belysl hoslighels-
mölore,

'18 Iiter

BROMSAR

5" diom.

Sr/2,, diom.
{rom och 5"
bok på C10L;
ny broms i lull-
novslil å Ct 2,
7" dism. from,
57z" diom, bok
å cl2.

Nyo {ullnovs-
bromsor i lötl-
meloll med
gjulno broms-
lrummor ov
jörnlegering,
7" diom.xlt/2"
bredd.

8" diom. lrom-
broms, 7."

diom. bck.

Nyo fullnovs-
bromsor i lölf-
meloll med
g julno broms-
lrummor ov
.jörnlegering,
7" diom.xlt/2"
bredd.

FJÄDRING

Teleskopf romgo{lel
med gummidomqsker.
Bokfjödring ov kolv-
typ pö Dl, svöng-
ormsljödring pö D3.

B.S.A. hydrouliskt
dömpod leleskop-
fjödring lrom, bok-
hjulsfjödring ov kolv-
typ å ClO L, hydrou-
liskl dömpod svöng-
ormsfjådrino A q2.

B.S.A. hydrouliskl
dömpod le eskop-
fjödrin9 lrom, hydrou-
liskt dömpcd svöng-
ormsfjödrinc bok, in-
slöllbor i lre ollerno-
iivo lögen.

8.5.A. hydrouliskt
dömpod lereskop-
fjödring from, bok-
hjulsljödring ov kolv-
lyp som stqndord å
M33, mol prislillögg
å M21 .

B.S.A. hydrouliskt
dömpod le eskop-
llödring lrom, hydrou-
liskl dömpod svöng-
ormsljödring bok, in-
slöllbor i lre olterno-
iivo lögen. A10 kon
erhållos med bok-
hjulsfjödring ov kolv-
lyp {ör sidvognsbruk.

Rörkonstr
vogglyp.
millslöll.
och bokr
D3.

Helsvelsc
sliuktion,
mitlslöll,
Cl2; B.S

sodel oc
slöd å C

Dubbelro
lyp; ljöc
slö ll oc
stöldlös,
logbort b
belsodel,
slöd bok
in kops loc
per Swin,

Kroflig dr
vogglyp
sode slå
slyrl mill
siöd, s1öl
ovlogbor
B.S.A.
och bol
Bokkedjo
kopslod.

Triongulö
vogglyp r

do löslr
vclfn, fjö,
slöll, frö
ringsslöd,
snqbbl o
bot<hlul
M33.



gA MoDELtER
FJÄDRING

T e les koplro mgo {le I

med gummidomosker.
Bokfjödring ov kolv-
lyp på D'l , svöng-
orms{jödring på D3.

liom.
och 5"
å CIOL;
ms i lull-
a c12,

m. from,
om. bok

Iullnovs-
:r i lö11-
med
broms-

)r qv
yering,
m.x 1t/2"

m, lrom-
7"

bok.

Iullnovs-
rr i lölt-
med
broms-

)r ov
eri ng,
n.X1t/2"

,.r.o. nrO-r,,rf.,
dömpod leleskop-
ljödring from, bok-
hjulsfjödrin9 ov kolv-
lyp å ClO L, hydrou-
liskt dömpod svöng-
ormsljödring A qL

B.S.A. hydrouliskf
dömpod le eskop-
fjödring {rom, hydrou-
liski dömpod svöng-
ormsljödring bok, in-
stöllbqr i lre ollerno-
iivo lö9en.

B.S.A. hydrouliskt
dömpod leieskop-
fjödring lrom, bok-
hjulsljödring ov kolv-
lyp som slondord å
M33. mot pristillägg
a M2t.

B.S.A. hydrouliskl
dömpod leieskop-
{jödring lrom, hydrou-
liskl dömpod svöng-
ormsljödring bok, in-
slöllbor i lre ollerno-
livo lögen. A10 kon
erhållos med bok-
hjulsljödring ov kolv-
lyp lör sidvognsbruk.

Rörkonsirukiion ov
vogglyp. F jöderslyrt
miltslöll. Dubbelsodel
och bokre {ofslöd på
D3.

Helsvelsod rörkon-
sliuklion, ljöderslyrl
miltslöll, slöldlås å
C1.2; B.S.A. dubbel-
sodel och bokre fol-
stöd å Cl2.

Dubbelrom ov vogg-
typ; ljöderstyrl mill-
stöll och lromslöd,
slöldlös, snobbl ov-
togborl bokhjul; dub-
belsodel, bokre Iot-
slöd bokked jon hell
inkopslod på 833 Su-
per Swing.

Triongulör rom ov
vogglyp med inbygg-
do löslen lör sid-
vogn, fjöderslyrt mill-
slöll, frömre porke-
ringsslöd, slöldlås,
sncjbbl ovlogborl
bo[<hlul ö modell
M33.

Krollig dubbelrom ov
vogglyp ov helsvel-
sode stålrör. Fjöder-
slyrl millslöll, {römre
slöd, slöldlös, snobbl
ovlogborl bokh jul,
B.S.A. dubbelsodel
och bokre lolslöd.
Bokked jon hell in-
kopslod.

EXTRA
UTRUSTNING

Benskydd, slörtbOgor. Pö

D3 slöldskyddonde slyr-
h uvudlös.

B,S.A. dubbelsodel och
bokre lolslöd å Cl0L;
benskydd, störlbågor.

Benskydd, slörlbågor, si-
doslöd.

B.S.A. dubbelsodel, bok-
re {ofslöd, benskydd,
störlbågor, sidos{öd, po-
kethållore.

Benskydd och
gor, millslöd.

siörlbå-

Dl poslellgrön, D3 poslell-
grå, kröm{örgode sidoföll
å brönslelonken; lörkro-
mode fölgor, ollo blonko
delor förkromode.

Cl0L 2-förgol grön med
guldlinjering ö bensinlon-
ken, Cl2 moroonröd eller
svorl, kromerode lisler å
bensinlonken, hellörkro-
mode {öl9or, polerol ked-
je- och vöxellådslock, ollo
ondro blonko delor lör-
kromode,

Svorl och krom, helförkro-
mode lölgor, polerol ked-
je- och vöxellådslock, ollo
ondro blonko delor för-
kromode.

Svorf, bensinlonk moroon-
röd med krömlörgode si-
doföll; polerol kedje- och
vöxellådslock, ollo ondro
blonko delor förkromode;
bensinlonk i moroon-röll
med kromerode sidolöll
mol prislillögg.

A7 Svorl och krom. A7
Shooling Slor och A7 Slor
Twin lvå{örgoi grön, lonk
i krom och grönt; A10
svorl, lonk i krom och
svort. A10 Rood Rockel
svort, lonk isilver och
krom soml hellörkromode
skörmor. Somlligo moski-
ner hor hellörkromode
{ölgor, polerol kedje- och
vöxellådslock, ondro
blonko delor lörkromode.

DIMENSIONER

Hjulbos D1 1,27 m, D3
1 ,30 m, morkhö jd D l

9,5 cm, D3 12,7, slörslo
löngd Dl 1,96 m, D3
2 m, lorrvikl D'l 83,75
k9, D3 98 ks.

C10L hjulbos 134 cm,
frihöjd 13 cm, störsla
längd 206 cm, lorrvikl
116 k9. Cl2 hjulbos
138 cm, lrihöjd 12 cm,
slörslo löngd 210 cm'
lorrvikl 142 kg.

Hjulbos 143 cm, lrihöjd
13 cm, slörsto löngd
21 8 cm, lorrvikl 83'l 'l 86

k9, 833 191 k9.

Hjulbos 138 cm, lrihöjd
14,5 cm, slörslo löngd
276 cm, lorrvikl M2l
180 kg, M33 t84 k9.

Hjulbos 143 cm, lrihöjd
15,5 cm, slörslo löngd
217 cm, lorrvikl A7 193

kg, A7 Shooling Slor
189 kg, Al0 med

svöngorm 'l 95 k9, A10
Rood Rocket 190 kg.



Brönslelonk i krom, vib-
rolionsisolerod, Monle-
ring med en endo cenl-
rumbull. Pö A- och B-

modeller.

Stöldlås på Cl2
soml M-, B- och
A-modellerno.

Hell lnkopslod
bokkedjo lör slör-
re livslöngd och
lyslore göng.

Cylinderlopp
ov lötlmeloll
lör hög ellekt.
Pö A7 Shooting
Stor och Rood
Rockel.

Svöngormsljödring bok med
hydroulisk dömpning och silenlloger ör
slondord på D3, C'l 2 soml på ollo B- och
A-modeller. Bilden visor rqmkonslruklionen
lör B- och A-modellerno, Den besiller full-
komlig slobilitel öven vid högo hosligheler,

Snobbl ovlogborl bokhjul på A-
och B-modellerno soml M33 och
på M21 med bokhjulsfjödring.

Fullnovsbrom;
sor ov lölfme-
loll med gjulno
bromslrummor
i spec, jörn-
legering. Pö &
A- och B- mo-
deller,;l
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BSA t25 ccmodell Dl BANTAM

En ollligenom pålillig löflviklore, löll ott köro, en ideolisk mofor-
cykel lör nybörjoren. I molorcyklornos hislorio hor ingen onnon
moskin uppnåll en så vörldsomlolionde populorilel som B,S.A.
Birnlam, lfrågo om pris, drilfkoslnod, löllskötlhel och underhåll
hsr Bonlom ej sin like. Förg: postellgrön (som på bilden), moroon
eller svorl. Bonlommodellerno lillhondohålles i Sverige på sörskild
besföllning. Leveronslid 6-7 veckor.

BSA 350 cc T.v. modell B3l swlNc

Den völköndo mc-tidskrillen "The Molor Cycle" lromhöll löljonde
om denno modell: "Myckel god körekonomi, bekvöm och snobb,
löllhonlerlig i lro{iken, ulomordenlligi lötl oll slyro, förslklossigo
bromsor", Möngo deloljermedverkor lill olt denno moskin ligger
så långl före i preslolionsförmögo och till oll dess värde ör iå
hö91. Mon behöver endosl nömno dubbel rom ov vogglyp, svöng-
ormsljödring, lullnov ov löltmeloll med krolligo bromsor, snobbl
ovlogborl bokhjul. Bokkedjon hell inkopslod.

BSA l5O cc modelt BANTA^ MAJoR

I

Dello ör Bonloms "slorebror", horl svöngormsljödring och förböll-
rod ljuddömpore. Förgen ör posthlgrå (som på bilden), moroon

eller svqrl, Mer ön l5O.0O0 Bonhrfr 2-loklsmoskiner gör ljönsl hos

belölno ögore jorden ,unl, örrenf som långlördsmoskin, Bonlom-

modellerno levereros i Sverige e$ sörskild beslöllning eller 6-7
veckor,



BSA 250 cc T.v. modell{Cl2

För oll öko körkomlorlen hor denrlo lillo robuslo moskin rom med

svöngormsfjödring. Fyrvöxlod låd+ lör lulll utnyltjonde ov molor-

krolten ör en onnon vördelull {etolj. Förgen ör moroon nied

lonkens sidolölt i cr6me. På söfskild beslöllning lörg i svorl

BSA 25o cc S.V. modett clot

För den som ellerfrågor en löll moskin, vilken kombineror lölf-
honlerlighel, billigt underhåll och god preslondo ör svorel B.S.A.

250 cc sidvenlilore. Förgen ör tilllolonde: grön i lvå nyonser.

Denno modell imporleros på sörskild beslöllning, leveronslid

6 veckor.

BSA 5oo cc T.v. modelt M33

Under mer ön 30 år hor 8.5.A. onvönls i del ollmönnos ljönsl'

ov stolligo och kommunolo inslilulioner i ollo delor ov vörlden.

M33 liknor sidvenlilsmodellerno till sin specilikolion men hqr
833:s loppvenlilmolor och ör ulruslod med bokhjulsljödring ov
kolvtyp. Den ör sörskill lömplig lör doglig årel-runl-fjönsl som.

solo- eller sidvognsmoskin,

och krom.



ovtogborl bokhjul. Bokkedjon hell inkopslod.

BSA 5oO cc T.V. 2-cyl. modell Az TWIN

En elegonf, löllhonterlig moforcykel, lömplig för långvögo kör-
ning och bekväm för lvå personer, Den hor dubbel rom ov vogg-
lyp, svöngormsljödring, lullnovsbromsor och en superb presfondo.
Den lilllolor dörlör ollo könnore cv motorcyklcr. Förgen ör svorl
och krom, kon på sörskild beslöllning också erhållos i moroon
och svoit. Brönslelonkens sidoföll kromerode, Bokkedjon helt
inkopslod.

BSA 5OO cc T.V. modell 833 sUPERswING

En krolt{ull encylindrig modell, den mest såldo 500-kubikoren i
Sverige, "Du kqn lito på din 8,5.4." ör ell ullryck, som "Super:
swingen" i hög grod medverkot till otl pröglo. Den onsenligo
molorslyrkon per viklsenhel gör moskinen "livlig" och occelero-
lionssnobb. Den hor ollo de försl(lossigo defoljer, som ulmörker
350 cc 831, Lex. gummiupphöngd fonk, som ör bekvöml ovlogbor
tock vore monlering med en enflo cenfrumbult, slöldlås, djupl
nerviklo slönkskörmor, dubbelsodel och bokre lotslöd. Förg: svorl
och krom (på sörskild begöron mproon och krom som på 6ilden1.
Bokkedjon hell inkopslod.

t{

POPULÄRÄST I VÄRI

Generologenl

AB E. FTERON

"Löllhonlerlig, lörnömlig lronsmission, mjukosle j1ång i lågfort
gör Shoofing Slor ongenöm oll köro i slodslrofik. Somlidigl lill-
fredsslöller moskinen de högslo cnspråk vid sncrbb långförds-
körning genom sin hårligo olceleroliön vid ollo hoslighetär och
genom molorns oullrölllighel, lölt slyrning och krolfigo bromsor"

- det ör vod "The Molor Cycle" skriver om Shopting Slar, Till
sin specilikolion överensslömmer Shooling Stor lill vösenllig del
med A7 Twin men hor löllmelolllopp med speciello venlilsöles-

BSA 5Oo cc 2-cyl. T.V. modell Az sHooTlNG 5TAR

insolser, högkompressionskolvor, ipeciolkoåmorl och monuell
löndninoskonlroll. Bokkediqn ör hell inkooslod. Ilöndningskonlroll. Bokkedjqn ör hell inkopslod.

OöTEBORG

Friggogolon 3

Tel. {5 09 04
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BSA 650 cc T.V. 2-cyl. rnodell Alo cOtDEN FtAsH

Hörlig occelorofion, ulomordenlligf smidig okfion, perfekt vög-
hållning och söker slyrning, luxuöi komlorl och myckel impone-
ronde ulseende hor gjorl Golden Hosh enostående populör både
som solo- och sidvognsmoskin, Deloljer, som bidroger lill denno
populorilel, ör dubbel rom ov vogglyp, svöngormsfjödring och
fullnqv med krofligo bromsor, Bgkhjulel ör snobbl ovlogborl,
bokkedjon hor fullstöndig inkopsling. För sidvognsbruk kqn mo-
skinen utruslos med bokhjulsfjödring ov kolvlyp. Förg svort och
krom, på sörskild beslöllning beige (som på bilden).

BSA 600 cc 5.V. modett M2l

Ur ren pölillighetssynpunkl linns ingenling som går upp mol
denno B.S,A.-moskin, I polistjönsf, lör poslverken, kommunol ljönsl
i oliko uppgifler, för mililöro öndomål elc. onvöndes M21 överolll.
Med 8" fromhjulsbroms och med sin romkonslruklion för påfreslon-

de ljönslgö1ing possor M21 ulmörkl också lör sidvognskörning.

ÄRÄST I VÄRIDETV

MAtMö
Molmgoton 4

Tel. 723 85

BSA 650 cc T.V. 2-cyl. modell Alo ROAD RocKET

En exceplionelll ,snobb moskin, såsom nomnet onlyder' Rood

Rockel hor specielll'lrimmod molor, ulprovod i bromsbönk, löll-
melolllopp, högkpmpression, Amol TT-förgosore, speciolkommor

elc, Den ör ulon diskussion vörldens lörnömslo molorcykel, och

all monövrero dess goshondlog är oll upplevo londsvögskör-

ningens ongenömosle forlsensolion,

SUNDSVATL

Trödgårdrgolon 3

Tel. l199l
t,

Orncrologenl

IB E. FTERON
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The River Tiber, Rome. showint the 5t. Ang€lo BridSe and part ot
the fodress and rhe Dom€ of St. P€te.'s in the backtround.

rhe mounråin '"'"r".::ji..:i*,?."?;iJ." ,n" canron oi vaud,
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LookinS rowards Alcälå Street and Retiro Pårk, Mådrid
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