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Descripción
"Kom med mig" bygger på de berättelser och avslöjanden om dagens Italien som Roberto
Saviano bidragit med som medarbetare i det italienska tv-programmet Vieni via con me (Kom
med mig). Framför allt utgår berättelserna från hans erfarenheter av och kunskaper om den
italienska maffians inflytande på delar av det italienska samhället.
»Vi drömde om att göra ett ambitiöst kvalitetsprogram med inflytelserika gäster: ett program
riktat till en stor publik med inentionen att berätta om ett Italien som nästan aldrig annars syns
i tv. Vi ville berätta om smutskastningsmaskineriet, om maffian, om politiken, om hur det går
till när man köper röster, om lögnerna kring jordbävningen i L'aquila och om handeln med
sopor.»
Ur bokens förord

22 aug 2017 . Kom Med Mig N R Jag Reser Kom Med Mig Dit Jag Ska Kom Med Mig Hela V
Gen Kom Med Mig Kom Med Mig S G R Vi Vilse Kom Med Mig Vart D.
22. mar 2017 . Hej sweeties! I denne vlog tager jeg jer med på kontoret, til friøsren og
derhjemme. Jeg håber i vil synes den er hyggelig, på trods af lidt knas med tech'en..
Kom med mig nerför trappan. Kom med mig ner i tunneln. Ta ett tåg, åk iväg men kom
tillbaka hit till Malmö! Följ mig ner i tunneln, följ mig upp på tåget. Åk med mig i Malmö
City-tunnel!! Köp biljett. Åk till Stockholm, Köpenhamn eller Oslo. Ta ett tåg, åk iväg men
kom tillbaka hit till Malmö! Följ mig ner i tunneln, följ mig upp på.
1 Feb 2017 . Blocked Blocked @PeterAnkersen. Unblock Unblock @PeterAnkersen. Pending
Pending follow request from @PeterAnkersen. Cancel Cancel your follow request to
@PeterAnkersen. More. Copy link to Tweet; Embed Tweet. Kom med mig bag kulisserne på
en kampdag! #PA22 http://fb.me/3WYkAZ2rn.
Songtekst van Patrik Isaksson met Kom Med Mig kan je hier vinden op Songteksten.nl.
Key, BPM, camelot, duration, and more for Kom Med Mig by Innocent Blood. See tracks that
are compatible for harmonic mixing.
16. nov 2017 . Ohhellip · Hvis nu du kun skal lave n ting i weekendenhellip · Helstegt blomkl
smukt omgivet af grntsager linser tranebr hasselndder hellip · Morgenmad med indbygget
solskin og ferieflese Yes sir! Dethellip · Cremet rdbedesalat med soltrrede abrikoser og persille
er salaten derhellip · Udover at den her.
15 Jun 2016 - 4 minmusic video for swedish artist Joachim Thåström. Leave the first
comment: Add a new comment .
kom med mig Video Download 3GP, MP4, HD MP4, And Watch kom med mig Video.
13. aug 2011 . Stream Stine Kinck "Kom Med Mig" Junkyard RMX by Junkyard Productions
from desktop or your mobile device.
15 jan 2015 . Thåström är tillbaka. Nya singeln "Kom med mig" tar vid där han slutade förra
gången.
Kom med Niels Peter på plejehjem: Det går mig på, når jeg ser, N. P. Nielsen, tidligere
redaktør på Fyns Amts Avis, fortæller om, hvordan det er at bo på plejehjem. Foto: Katrine
Becher Damkjær. Artiklen er mere end 30 dage gammel. 05. november 2017 kl. 06:00. Fyns
Amts Avis +. Har de det godt, de ældre i Svendborg?
Glade sommerminner fra gamle dager med Margrethe Munthes barnesanger. Vi får
"Hønsegården", "Sommer", "Kjære, kom og dans med meg", "Kaja og Maja", "Høyonna" og
mange flere. Familien: Sirin Eide, Åse Kari Jacobsen, Gunhild Førland, Terje Bjørlo
Andersen, Magne Håvard Brekke, Bjørn Heireng, Siren Dahl,.
Brudgummen till bruden - Kom med mig från Libanon, min brud, kom med mig från
Libanon. Skåda ner från Amanas topp, från toppen av Senir och Hermon,
17 sep 2012 . Reya Christina af Trolle undrade om publiken och juryn hade lust att följa med
henne men det var det ingen som ville tyvärr. Se hennes audition framför X Factor-juryn här.
Læseraften: Kom med mig i teatret på fredag! YAY! 30. december 2017. Hverdag.
clara03_rettet. Yaaay, jeg har sådan glædet mig til den her aften! Jeg har hele tiden gået og
tænkt “Det er jo først til næste år …”, men nu er der altså rent faktisk i skrivende stund kun

SEKS dage til, aftenen løber af stablen! Jeg blev i efteråret.
Kom med mig med til foredrag. I sidste uge havde jeg 2 dage med foredrag i Jylland. Den ene
dag i Herning og dagen efter i Vejen. Så kom med og se hvordan en dag på landevejen foregår
og få et lille indblik i, hvad jeg snakker om, når jeg afholder foredrag.
Alla kan springa!Han kastade ut orden som små frö. De landade tveksamt på den magra åkern
som var jag. Han kom med vatten och näring men jag fick dricka och äta själv. Han kom med
… E-bok. Laddas ned direkt. 97 kr. häftad. Skickas inom 2‑5 vardagar. 204 kr. Visa alla
format.
10. mar 2017 . Kom Med Mig by CHAVS, released 10 March 2017 Kom Med Mig Kom med
mig På min maskine i ud det blå Det kun os to Det kun os.. Hvor blå møder blå Kom med mig
Tag og kom med mig Det er kun os to Sol, vand og rødglødende sand Det er kun os to Vi
ligger i, det varme sand I det varme sand Det er.
14. jun 2016 . Foto: Theis Bohtmann, Hår- og Makeup: Vivi Søderholm. I morgen holder jeg
et fint lille privat arrangement i samarbejde med Magnum. Jeg har haft et længerevaren.
Kom Med Mig lyrics by Ratata: Du vaknar p morgonen / Och vet redan hur din dag ser ut / Du
gr till jobbet / Och nskar att den redan vore.
Find a Thåström - Kom Med Mig first pressing or reissue. Complete your Thåström collection.
Shop Vinyl and CDs.
KOM TIL EVENT MED MIG OG DANIEL WELLINGTON. torsdag 14 december 2017. Hello
there. Som i ved, er jeg helt vild med smykker, og ikke mindst accessories. Jeg er typen der
ikke går nogle steder, uden en masse smykker og mit ur. Et af mine favorite ur mærker er
Daniel Wellington. Jeg er vild med deres meget.
CD: Lad Mig Få Fri. DKK99,00 Tilføj til kurv. Developed by Think Up Themes Ltd. Powered
by Wordpress. Tour · Presse · Biografi · Diskografi · Musikvideoer · Kontakt · Shop ·
Funding.
Kom med mig nu. Dela denna sida. Facebook Twitter Google+ Tumblr Pintrest E-post.
Kompositör, Jonatan Lundberg. Textförfattare, Jonatan Lundberg. Filmer. Järnets änglar
(2007). Kontakta redaktionen. Saknar du några uppgifter om filmen eller är det något på den
här sidan som inte är korrekt? Isåfall vill vi jättegärna.
Thåström - Kom Med Mig Kom med mig när jag reser Kom med mig dit jag ska Kom med
mig hela vägen Kom med mig Kom med mig så går vi vilse Kom med mig vart du vill Kom
med mig, Kom med mig, Kom med mig Kom med mig när jag lämnar Kom med mig ditt jag
ska Kom med mig hela natten Kom med mig Säg.
6. apr 2017 . På søndag sælger jeg ud af garderoben. Tradono Market var så optur sidst, at jeg
igen har en stand dér, hvor jeg sælger ud af store dele af min garderobe. Jeg glæder mig vildt
meget til at se så mange af jer som muligt til en hyggelig dag med shopping i Papirhallen og
forhåbentlig solskin, så man derefter.
Buy Kom Med Mig Ud I Natten by IRENE BECKER at jwpepper.com. Piano/Vocal Sheet
Music.
Kom med och pyssla drömfångare med mig. måndag 4 september 2017 - 07:30 | 0
Kommentarer. Drömfångare | Sevendays.fi/Spira. Jag har ett bra tag varit lite insnöad på
drömfångare. Ett par stycken som jag själv tillverkat har jag visat på bloggen här och här. De
två på bilderna gjorde jag nyligen som föreberedelse för.
26 jan 2015 . Med drygt två veckor kvar till Thåströms platta Den Morronen kommer videon
till första singeln Kom Med Mig. Bakom kamera och regi till denna svartvita skapelse står
skådespelaren (och numera sambo till Thåström) Amanda Ooms. Den Morronen är inspelad i
bland annat Berlins legendariska.
27 jul 2016 . Kom med. Vi kommer att få så mysigt. Jag älskar att resa den månaden, innan

julen. Boosta sol och värme när det är som mörkast i Sverige. Bara vetskapen att jag ska få gå
runt med flipflop i november gör den annalkande vintern lättare att stå ut med. Den första
yogaresan går till Kerala 18-26/11 nu i år.
28 jan 2015 . Thåström har blivit sinnebilden för rätten att vara sig själv. och detta tillsammans
med musik och texter hon älskar har bidragit till Charlotte Rudenstams platoniska kärlek till en
människa. och en dröm. Kom med mig, Thåström.
Listen to Kom Med Mig now. Listen to Kom Med Mig in full in the Spotify app. Play on
Spotify. © 2017 ArtistCare; ℗ 2017 ArtistCare. Legal · Privacy · Cookies · About Ads. To play
this content, you'll need the Spotify app. Get Spotify Open Spotify.
The song Kom med mig was written by Victor Skaarup and was first released by Peter Belli &
Four Roses in 1968. It was adapted from Go with Me (Gene Thomas).
27 aug 2014 . Melody Putu från Skånes Dansteater har bjudit in lokala aktörer in i studion och
givit dem en krävande uppgift; "Kom med mig" och berätta er historia genom dansen. Det är
upplagt för en poetisk festkväll, när de modiga dansarna efter månader av hårt arbete med att
studera koreografi, dramaturgi och.
Alla spelningar på radio med låten Kom Med Mig av Thåström.
26 jan 2015 . Videon till Thåströms nya låt "Kom med mig" är en svartvit dröm.
29. okt 2015 . Hello Beauties! DET HER GLÆDER JEG MIG SÅ MEGET TIL! Jeg har fortalt
jer om den kommende Beauty Messe på min YouTube Kanal noget tid siden og I kan se
videoen HER. Jeg glæder mig til at møde jer til denne beauty event, og dem som ikke har fået
købt billetterne endnu, får lidt mere info her…
26 jan 2015 . Äntligen kommer Thåström med sin nya låt Kom med mig och en video till
denna. En av Sveriges viktigaste artister är tillbaka och slutar aldrig att överträffa sig själv. Nu
längtar och väntar vi på skivan Den morronen som släpps 11 feb. Han ger sig också ut på en
omfattande turné med start i mars. Klicka in.
Hør Kom Med Mig Væk af TOMMY.
Tekst & Musik: Per Warming, Jens Rosendal Du kom med alt hvad der var dig og sprængte
hver en spærret vej og hvilket forår blev det! Det år, da alt blev stærkt og klart og vildt og
fyldt med tøbrudsfart og alting råbte: lev det! Jeg stormed' ud og købte øl ja,vintrens gamle,
stive føl fór ud på grønne enge .
Xander feat. Kesi - Kom Med Mig Hjem Post By http://only2us.com/
Chords for Thåström - Kom med mig. Play along with guitar, ukulele, or piano with
interactive chords and diagrams. Includes transpose, capo hints, changing speed and much
more.
Take a ride with Stine Kinck – in a universe of balloons and pink icing. Stine Kinck comes
from a musical family, where jazz was the religion, and already at the start of her teenage years
did she get acquainted with the music scene. She started as a background singer for Savage
Rose at 15, and for a while she toured the.
16. nov 2010 . Poul Duvill skal rejse med Wozniacki - siger nej til Super Brian.
20 Oct 2017 . Danny Saucedo returns today with a brand new single. It's 'Dansa Med Mig', and
it finds him coming back strong with his funked up, souled out, disco-pop sound. After 'Jag
Får Inte Nog', he's raised the tempo once more and as the title suggests – he's looking to dance.
The song was written by Danny.
24 jan 2015 . Kom Med Mig finns med på Thåströms hett efterlängtade album, Den Morronen,
som släpps den 11 februari. Taget från Thåströms Facebook-sida: ”Den morronen är det nya
albumet från en av landets genom tiderna största artister… ”Den morronen är den
efterlängtade uppföljaren till Beväpna dig med.
Listen to 'Kom Med Mig (Extended Version)' by Stine Kinck. Discover song lyrics from your

favorite artists and albums on Shazam!
23 jan 2015 . Kom med mig - Single - Thåström Music - ventnorresources.com.au Free MP3
Download.
Lyrics of KOM MED MIG by Thåström: Kom med mig när jag reser, Kom med mig dit jag
ska, Kom med mig hela vägen, Kom med mig, Kom med mig så går vi vilse, Kom .
27 nov 2017 . Kom och julpyssla med mig! I Stockholm onsdagen 6/12 och på torsdagen i
Linköping 7/12. Hoppas verkligen att vi ses!
29. sep 2017 . Bjerringbro: To 13-årige avisbude var torsdag eftermiddag ude at gå med aviser,
da de ved 16-tiden på Stendiget blev antastet af en mand, der spurgte om pigerne ville med
ham hjem. Det oplyser Viborg Lokalpoliti. Pigerne afviste manden, der derefter forsvandt.
Lidt efter kom manden tilbage, og nu tilbød.
Kom Med Mig! Copenhagen, Denmark. Sophianhoe. FOLLOW. 5. 2151 Views. December
2015. Forget Noma and head down to the local eateries in the heart of city.
21 Jun 2010 . Listen to songs from the album Kom Med Mig - Single, including "Kom Med
Mig". Buy the album for $1.69. Songs start at $1.69. Free with an Apple Music subscription.
Kom med mig. By Thåström. 2015 • 1 song, 4:27. Play on Spotify. 1. Kom med mig. 4:270:30.
Featured on Kom med mig. More by Thåström. Centralmassivet · Den morronen (Deluxe
Version) · Beväpna dig med vingar · Skebokvarnsv. 209 · Singoalla · More Thåström. Listen
to Thåström now. Listen to Thåström in full in the.
Jag hade en Crescent dam cykel som kom med mig till Amerika. Mycket vacker blå var färgen
och fick den till min födelsedag 1961.
5. aug 2014 . Translation of 'Kom Med Mig' by LIIA from Danish to English.
Download Now on Beatport.
23 jan 2015 . Kom med mig är en mäktig singel med mäktig text med en mäktig Thåström. Det
märks att låten har sina grunder i albumet Beväpna dig med vingar, som är positivt. Jag låg ner
i min säng och lyssna på hela låten och njöt. Det har jag inte gjort på länga. Nej det är inte
Ebba Grön eller Imperiet längre.
Kom med mig fra Libanon, Brud, kom med mig fra Libanon, stig ned fra Amanas Tinde, fra
Senirs og Hermons Tinde, fra Løvers Huler, fra Panteres Bjerge! Du har fanget mig, min
Søster, min Brud, du har fanget mig med et af dine Blikke, med en af din Halses Kæder. Hvor
herlig er din Kærlighed, min Søster, min Brud, hvor.
4. nov 2015 . Foruden nyheden om at jeg absolut intet skal lave de næste seks dage, udover at
dase ved poolen, er der lige dumpet den dejligste besked ind i indbakken, som både Thomas
og jeg ellers havde svoret at holde os fra. Canas Album, den plade med de 10 vidunderlige
kærlighedssange fra Thomas' hjerte til.
Kom med mig från Libanon, min brud, kom med mig från Libanon. Stig ned från Amanas
topp, från toppen av Senir och Hermon, från lejonens hemvist, från pantrarnas berg. ---Dansk (1917 / 1931) Kom med mig fra Libanon, Brud, kom med mig fra Libanon, stig ned fra
Amanas Tinde, fra Senirs og Hermons Tinde,.
Kom med mig Songtext von Innocent Blood mit Lyrics, deutscher Übersetzung, Musik-Videos
und Liedtexten kostenlos auf Songtexte.com.
Kom med mig fra Libanon, Brud, kom med mig fra Libanon, stig ned fra Amanas Tinde, fra
Senirs og Hermons Tinde, fra Løvers Huler, fra Panteres Bjerge! Du har fanget mig, min
Søster, min Brud, du har fanget mig med et af dine Blikke, med en af din Halses Kæder. Hvor
herlig er din Kærlighed, min Søster, min Brud, hvor.
Chords for Thåström - Kom Med Mig F#m, C#m, Bm .
Patrik Isaksson - Kom Med Mig (música para ouvir e letra da música com legenda)! Kom med
mig hem / Tillbaks till det vi skapade / Kom med mig hem / Det finns så mycket kvar här.

Recension av Kom med mig.
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/recensioner/article20168255.ab. Sedvanligt
svartlackerad ”pimmefierad” bluespsalm. Thåström. Kom med mig. Razzia/Sony. ROCK
Melodin har vandrat en lång väg. Ursprunget är omtvistat. En kartläggning av dess antika
rötter kräver nästan en.
lyrics til kom med mig med Stine Kinck. musikvideo.
Kom med mig: le lyrics più belle e l'intera discografia di Thåström su MTV.
Kappale, Kom med mig min herre jesus. Alkuperäinen nimi, Tule kanssani herra jeesus.
Säveltäjä, Maasalo Armas Toivo Waldemar. Alkuperäiset sanat, Krohn Hilja. Kääntäjä,
Torvalds Ole. Lähde, Teosto.
26 Mar 2017 . Recent Posts. CRAZY STRONG FITNESS MOMENTS 2017 · Female Fitness
Motivation 2017 INSPIRE · My Fitness Journey | How I lost the weight · We Tried A Vagina
Fitness Tracker | Try This Challenge | Refinery29 · 10 Fake Instagram Fitness Model Tricks
Exposed.
Buy Kom Med Mig (Acapella): Read Digital Music Reviews - Amazon.com.
Jens Haubek's shop - Original drawing/tegningI love the adventure called life. It is amazing
what we can do and what we.
Titel, Længde. 1. "Katja", 3:53. 2. "Kom med mig", 3:58. 3. "Psykolog", 2:55. 4. "Rosernes
Duft", 4:54. 5. "Endeløsedag", 4:05. 6. "Yeah Hey Yeah", 4:46. 7. "Arveliderlig", 4:18. 8. "Dig
og din mor", 4:52. 9. "Åh Yeah", 3:24. 10. "Kommer hjem", 5:00. Hvis intet andet er angivet er
tekst og musik af Jimmy Løndorf & Springerne.
23 jan 2015 . Både på skiva och på scen har jag under senare år förknippat Joakim Thåström
med åska. Det smäller, det mullrar och det är vackra vykort målat med kolkritor. Kom med
mig är inget åskoväder, nej det allra färskaste livstecknet från Herr Thåström är sekundrarna
precis innan all världens oväder kommer.
23 sep 2017 . I onsdagskväll släpptes biljetterna till Stora influencerpriset där jag är nominerad
till “Årets varumärke”. Oftast på sådana här galor är det ju invite-only som gäller men inte den
här gången. Det tycker jag är så himla fint faktiskt. För det är ju inte som att vem som helst får
gå på Stora idrottsgalan eller Oscars.
Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines &
more. Anytime, anywhere, across your devices.
Patrik Isaksson - Kom Med Mig (Letra e música para ouvir) - Här står vi nu igen / Din vackra
skepnad väcker saknaden / Allting snurrar / Hjärtat slår och slår / / Kom med mig hem /
Tillbaks till det vi skapade /
Find the BPM for 'Kom Med Mig' by 'Innocent Blood'. Type a song, get a BPM.
Full and accurate LYRICS for "Kom med mig" from "Thåström": Kom med mig när jag reser,
Kom med mig dit jag ska, Kom med mig hela vägen, Kom med mig, Kom med .
19. nov 2017 . Heyy stjerne! ❤ . Okay. Jeg var på Sicilien i efterårsferien. Det er nu et godt
stykke tid siden. Da jeg var afsted optog jeg en masse små klip, men dem har jeg aldrig rigtigt
gjort noget ved. Så nu har jeg klippet dem sammen til en lille kort video på 2 minutter. Pak
kufferten, og tag med mig til Italien! ✈ .
27. aug 2016 . Det tænkte jeg nemlig kunne være både spændende og lærerigt for jer der læser
med:) Jeg skød en hel masse billeder den anden dag på photoshoot, med LIVINKS nye
produkter, og ville egentlig tage jer med bag kameraet, for at vise hvad der går forud for en
photoshoot dag hos mig :) Vise jer at det ikke.
6. jun 2017 . Jep, sommeren er i den grad ved at være over os. Måske skal flere af jer på ferie i
juli, og man vil gerne lige holde vægten.
Something about Cinderella · Three Indian Goddesses · Roly Poly Rice Ball (Usborne First

Reading) · George Whitefield: The Voice that Woke the World (Trailblazers) · Natural
Selection · The Melancholic Mermaid · The Mess Detectives: The Trouble with Larry /
VeggieTales (Big Idea Books) · Troo Makes a Splash (I Can.
Kom med mig fra Libanon, Brud, kom med mig fra Libanon, stig ned fra Amanas Tinde, fra
Senirs og Hermons Tinde, fra Løvers Huler, fra Panteres Bjerge! Du har fanget mig, min
Søster, min Brud, du har fanget mig med et af dine Blikke, med en af din Halses Kæder. Hvor
herlig er din Kærlighed, min Søster, min Brud, hvor.
10 May 2015 - 3 minWatch Kom med mig tilbage (Lyrics Video) by Jonas Breum online at
vevo.com .
10. sep 2017 . Lad mig dog liiiige slå fast – at det dér med en meget ung kæreste – det kender
jeg faktisk intet til. Jeg er sådan én, der altid har datet ældre mænd (altså ikke ældre som i
“gammel” – men gerne 5-8 år ældre end mig selv). Faktisk synes jeg at min kæreste Micky er
lidt ung i det, for han er jo “kun” 2 år ældre.
Along the Shore, along the Ccast, lang ved stranden, langs kysten. AloNG, Adv. viidere frem,
længere. # Go along, gak videre frew". I Helies allalong, havd ligger ganske udstrakt. # I will
go home along with you, ieg vilgaae hiem med jer. I He came alongwith me, band kom med
mig. # All I Allalong, stedse, altid; heelvejen;.
Kom med mig bygger på de berättelser och avslöjanden om dagens Italien som Roberto
Saviano bidragit med som medarbetare i det italienska tv-p.
du vaknar på morgonen och vet redan hur din dag ser ut du går till jobbet och önskar att den
redan vore slut du äter din middag och somnar framför tv'n när klockan slår sju det är inget fel
i det men jag skulle tänka om om jag vore du kom med mig slut dina…
30 jan 2015 . Thåström har jag gillat ända sedan jag hörde Ebba Grön för första gången.
Imperiet gillade jag också till viss del. Men det var när jag var i övre tonåren.
17 jan 2015 . Thåströms nya frustande singel är här. Om mindre än en månad släpps
Thåströms efterlängtade uppföljare till 2012 års Beväpna dig med vingar, betitlad Den
morronen. Skivsläppet följs av en längre turné i mars och april som till stor del redan har sålt
slut. För några dagar sedan anlände information om att.
เนือเพลง Kom Med Mig อัลบัม Kærlighed Ved Første Hik ของ Innocent Blood ฟั งเพลง Kom
ิ เพลงลูกทุง่ ออนไลน์ ฟั งเพลงออนไลน์ ฟั งเพลง ฟั งเพลงใหม่
Med Mig เพลงใหม่ เพลงฮต
ั
เพลงใหม่ อัพเดทตลอด 24 ชวโมง.
Lyrics to "Kom Med Mig" song by Darin: En dans runt elden när midnattsmånen öppnar upp
himlens valv Visa oss vägen ikväll vill jag leva För.
23 jan 2015 . Kom med mig - Single - Thåström Music - thephysiopoint.com Free MP3
Download.
Slå upp kom med mig! på franska | Svensk-franskt lexikon | översätta, glosor, ordbok,
ordlista.
31 jan 2012 . Skribent: Roberto Saviano. Titel: ”Kom med mig”. Översättare: Barbro
Andersson, Cecilia Schwartz. Utgiven av: Brombergs. Programmet var en sensation. Ett riktigt
kultur- och samhällsprogram utan lättklädda värdinnor och flinande programledare. Att tala
allvar i italiensk tv efter två decennier med Silvio.
Read and write album reviews for Kom Med Mig - Stine Kinck on AllMusic.
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