
Thursday, June 10, 2010 14:41 GMT

Twitter / Favorites from arrivarojos
Twitter updates favorited by Arriva Rojos! / arrivarojos.

http://twitter.com/arrivarojos/favorites

SlovenskoDoToho: Köszönjük a tudósítást! Új-Zéland: tudtuk, hogy szarok vagytok, ki is lesztek
tömve rendesen! Chilével majd a nyolcaddönt?ben találkozunk!

SlovenskoDoToho: Köszönjük a tudósítást! Új-Zéland: tudtuk, hogy szarok vagytok, ki is lesztek tömve
rendesen! Chilével majd a nyolcaddönt?ben találkozunk!

http://twitter.com/SlovenskoDoToho/statuses/15782129309

arrivarojos: Gratulálunk nyugati szomszédunknak, korrektül segítették gyengeségükkel a
felkészülésünk. Chile vs. Új-Zéland 2-0 #végeredmény

arrivarojos: Gratulálunk nyugati szomszédunknak, korrektül segítették gyengeségükkel a felkészülésünk.
Chile vs. Új-Zéland 2-0 #végeredmény

http://twitter.com/arrivarojos/statuses/15781737146

KiwiFoci: Gratulálunk Chilének, ma jobbak voltak. Szlovákiának üzenjük, hogy szarok vagyunk,
higgyétek el.

KiwiFoci: Gratulálunk Chilének, ma jobbak voltak. Szlovákiának üzenjük, hogy szarok vagyunk, higgyétek el.

http://twitter.com/KiwiFoci/statuses/15781615374

arrivarojos: Köszönjük mindenkinek a figyelmet, ez könny? volt. Kedden újra itt, Honduras ellen.

arrivarojos: Köszönjük mindenkinek a figyelmet, ez könny? volt. Kedden újra itt, Honduras ellen.

http://twitter.com/arrivarojos/statuses/15781476763

arrivarojos: Az els? komolyabb zélandi helyzetre 87 percet kellett várni, de a kapura fejelt labdát
könnyedén vezette ki véd?nk a gólvonalról.

arrivarojos: Az els? komolyabb zélandi helyzetre 87 percet kellett várni, de a kapura fejelt labdát könnyedén
vezette ki véd?nk a gólvonalról.

http://twitter.com/arrivarojos/statuses/15781257340
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KiwiFoci: Zamorano óta én láttam épkézláb chilei focistát. De ez legyen az ? bajuk.

KiwiFoci: Zamorano óta én láttam épkézláb chilei focistát. De ez legyen az ? bajuk.

http://twitter.com/KiwiFoci/statuses/15780799252

KiwiFoci: @arrivarojos Melyik lámát a 23-ból? Paradest pl?

KiwiFoci: @arrivarojos Melyik lámát a 23-ból? Paradest pl?

http://twitter.com/KiwiFoci/statuses/15780769787

arrivarojos: Aki elhozza nekünk egy dél-afrikai levágott fejét, ahol a száj még vuvuzelára csücsörít,
azok között kisorsolunk egy lámát.

arrivarojos: Aki elhozza nekünk egy dél-afrikai levágott fejét, ahol a száj még vuvuzelára csücsörít, azok
között kisorsolunk egy lámát.

http://twitter.com/arrivarojos/statuses/15780731008

arrivarojos: Új-Zéland cserékkel húzza az id?t. Alázunk.

arrivarojos: Új-Zéland cserékkel húzza az id?t. Alázunk.

http://twitter.com/arrivarojos/statuses/15780601276

arrivarojos: Bielsa negyed órára engedte felpörgetni a tempót. Amúgy kellemesen kocogunk a kiwik
tempójában.

arrivarojos: Bielsa negyed órára engedte felpörgetni a tempót. Amúgy kellemesen kocogunk a kiwik
tempójában.

http://twitter.com/arrivarojos/statuses/15780561450

KiwiFoci: Herbert kapitány szerint a mai meccs célja, hogy a szlovákok/paraguayiak majd
lekezeljenek bennünket.

KiwiFoci: Herbert kapitány szerint a mai meccs célja, hogy a szlovákok/paraguayiak majd lekezeljenek
bennünket.

http://twitter.com/KiwiFoci/statuses/15780428493

arrivarojos: @KiwiFoci Csak épp hiányzik bel?lük a megidézettek gyorsasága és labdabiztossága.

arrivarojos: @KiwiFoci Csak épp hiányzik bel?lük a megidézettek gyorsasága és labdabiztossága.
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http://twitter.com/arrivarojos/statuses/15780415651

KiwiFoci: @arrivarojos A védelmünk épp így áll fel: Vanczák-Vaskó-L?w

KiwiFoci: @arrivarojos A védelmünk épp így áll fel: Vanczák-Vaskó-L?w

http://twitter.com/KiwiFoci/statuses/15780332987

arrivarojos: Ott a második, Parades! Kezd komolytalanná válni a meccs. #gól

arrivarojos: Ott a második, Parades! Kezd komolytalanná válni a meccs. #gól

http://twitter.com/arrivarojos/statuses/15780322797

arrivarojos: 1-0 ide, a gólszerz? Fierro. Err?l lemaradtam. #gól

arrivarojos: 1-0 ide, a gólszerz? Fierro. Err?l lemaradtam. #gól

http://twitter.com/arrivarojos/statuses/15780204317

arrivarojos: Nem értjük mi a baja a szlovákoknak a mi legközelebbi jobboldali szomszédunkkal. :)

arrivarojos: Nem értjük mi a baja a szlovákoknak a mi legközelebbi jobboldali szomszédunkkal. :)

http://twitter.com/arrivarojos/statuses/15780149227

KiwiFoci: Mi murinnyósan játszunk, Chile szarul -> 0-0

KiwiFoci: Mi murinnyósan játszunk, Chile szarul -> 0-0

http://twitter.com/KiwiFoci/statuses/15779781467

arrivarojos: Amióta nem találok streamet, egész élvezetes a meccs.

arrivarojos: Amióta nem találok streamet, egész élvezetes a meccs.

http://twitter.com/arrivarojos/statuses/15779776406

SlovenskoDoToho: Ezt az Új-Zélandot alázni fogjuk, sima 3 góllal: Hamísk, Pekárek, Sesták! Fel?lem
még a Sask?y is vezetheti a meccset :D

SlovenskoDoToho: Ezt az Új-Zélandot alázni fogjuk, sima 3 góllal: Hamísk, Pekárek, Sesták! Fel?lem még a
Sask?y is vezetheti a meccset :D
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http://twitter.com/SlovenskoDoToho/statuses/15779768932

KiwiFoci: Elégedettek vagyunk az eddig látottakkal. Paston fog mint a festék, a védelem jó, a többi
meg le van szarva.

KiwiFoci: Elégedettek vagyunk az eddig látottakkal. Paston fog mint a festék, a védelem jó, a többi meg le
van szarva.

http://twitter.com/KiwiFoci/statuses/15779542309
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