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Mă cheamă

Am devenit membră a familiei  
pe data de

Blăniţa mea e

Am ochi 
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Prima mea zi acasă

Cum m-am comportat
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Noua mea familie
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Lucrurile mele (și numai ale mele)

Pătuțul 

Păturica mea

Castroanele mele

Cucu!


