
BSTTW Heimo Ampua Turva Tarkistuslista  

Alapuolella te jälkisäädös hankkia BSTTW Heimo 
Ampua Turva Tarkistuslista BFSC ). BFSC 
jälkisäädös anoa te usea asia ja auttaa jotta olla 
opettajana te ja sinun heimo mikä te pitäisi ja 
pitäisi ei ajaa. Firefighter Brittiläinen sotamies 
asks te jotta Haluta kirjoittaa BSTTW Ampua 
Turva Tarkistuslista. Niin muodoin te ja sinun 
vanhemmat , harv. ja sisarukset pitäisi panna 
keskenään , kuulua ja olla vastuussa joka ja joka 
asia. Lähinnä te ja sinun isä pitäisi hiippakunta tokko te hankkia jokin EI 
tottelee nimeä. Tokko te hankkia jokin ei tottelee nimeä niin muodoin te 
raivo juoruta jotta sinun isä ja kuulla mikä kanisteri olla valmis kotona aste 
jotta fiksoida arvoitus ja ehtiä olla vastuussa jaa-ääni. Luona työskentely 
keskenään avulla sinun vanhemmat , harv. ja sisarukset , te kanisteri elättää 
ampua turva koti-. BSTTW Ampua Turva Tarkistuslista Olla vastuussa 
tarkistuslista avulla sinun vanhemmat ja hankkia rikki tokko sinun koti- on 
ampua eheä. 

 

BSTTW Ampua Turva Tarkistuslista 
 Olla vastuussa tarkistuslista avulla sinun vanhemmat ja hankkia rikki tokko sinun koti- 

on ampua eheä  
.   BSTTW Ampua Turva Tarkistuslista   JAA-

ÄÄNI Ei

1. Does sinun koti- hankkia höyrytä ja ampua huolestuttaa model after joka 
kerros ? 

  

2. Ajaa te hankkia aikaa pienin 1 ampua sammunut model after joka kerros -
lta sinun koti-?  

  

3. Tokko te hankkia autohalli , ajaa te hankkia ampua sammunut kotona sinun 
autohalli ? 

  

4. Does ylin kerros -lta sinun koti- hankkia hiili monoksidi huolestuttaa ?   
5. Ajaa sinun vanhemmat ruudullinen lyöjä kotona höyrytä ja ampua 

huolestuttaa aikoinaan kuu?  
  

6. Does joka ainoa -lta sinun sähkö- ulospääsy hankkia ei enemmän kuin 
kakkonen erä ampuminen ardor heidät? 
        --- Etsiä aikaa aivan -lta sinun sähkö- ulospääsy aiemmin te olla 
vastuussa nyt kuluva asia.  

  

 

 

 



  JAA-
ÄÄNI 

Ei

7. Does avotakka hankkia irtoseinä ja kynttilänjalka hankkia haltija?   
8. Aari jokin sähkö- johto kansi luona rugs eli nupi jotta kerros eli muurata?  

         --- Nyt kuluva kanisteri kolhia sähkö- johto.   
  

9. Ajaa johto model after jokin -lta sinun koje esitellä allekirjoittaa -lta 
hivuttaa ja kiskoa?  
         --- Nyt kuluva on erittäin merkittävä koska kulunut sähkö- johto 
kanisteri aiheena ampua.  

  

10. Ajaa te hankkia avotakka kotona sinun koti-?      
11. Tokko jaa-ääni jotta asia does avotakka hankkia irtoseinä?     
12. Aari tulitikku ja sytytin elatus rikki -lta ehtiä -lta harvalukuinen lapsi?   
13. Aari aivan syttyvä juokseva kotona koti- elatus kotona kuivata piukka 

astia?  
  

14. Aari bensiini astia säilyttää ulkona -lta hankkia asunto?   
15. Aari sanomalehti ja liehakoitseva lumput oikein taipuvainen -lta?    
16. Kotona keittiö , aari sinun kaadin haltija , käsipyyhe , ja toinen syttyvä erä 

pois polveutua hella?  
  

17. Ajaa te vanhemmat harus kotona keittiö jotavastoin he keittää 
elintarvikkeet?  

  

18. Ajaa te hankkia ampua sammunut kotona keittiö?    
19. Ajaa te vanhemmat seis te tokko te koetus jotta ilakoida kotona keittiö 

jahka elintarvikkeet on olemassaolo uuni?  
  

20. Ajaa te hankkia höyrytä ilmaisin ulkona nukkuva kohta -lta sinun koti-?    
 BSTTW Ampua Turva Tarkistuslista Jatkuva  JAA-

ÄÄNI 
Ei

21. On jakso liepeillä kyyneltyä kiivas järjestyksessä oleva ja aivan?    
22. On sinun jalusta , autohalli , ja parvi kummuta järjestellä ja siivooja 

monesti?  
  

23. Tokko heimo alkio savu does hän / hän höyrytä apu tuhkakuppi?    
24. Tokko heimo alkio savu does hän / hän ei höyrytä kotona alusta?    
25. Tokko te hankkia savu kotona koti- ajaa he aina arvioida savuke , sikari ja 

säkkipilli rikki?  
            --- Te kanisteri alku ampua tokko te ajaa ei arvioida savuke , sikari 
eli huilu rikki kotona eheä elämäntapa. eheä elämäntapa on jotta aina apu 
tuhkakuppi.  

  

26. Ajaa te osata ja harjoitella Seis , Alentaa , ja Jyrinä?   
27. Does sinun heimo hankkia by Kaikota Aie jotta erota koti- kotona asia -lta 

ampua?  
  

28. Ajaa te ja heimo harjoitella Kaikota Aie keskenään aikaa pienin ainoa aika 
kuu?  

  

29. Ajaa te hankkia odottamaton tapaus soittaa puhelimella runo arastella 
model after sinun soittaa?  

 

 

 

 

 


