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A hetvenes évek Budapestjén, ahol egyetlen nap maga az örökkévalóság, Dobrovics, a pályakezdő író, miután
felvetődik, hogy egyik barátjával talán testvérek, nyomozni kezd az illető apja után. Újabb és újabb titkok derülnek ki.
A negyvenes évek Budapestjén, ahol csak egy nap az élet, és egyre közelebb van a háború, az aranyifjak
körülrajongják a lenyűgöző szépségű Vadnai Bébit. Vajon a titkok mélyére tud-e pillantani Dobrovics? És ha igen, akkor
mit lát meg ott? Szerelem és gyűlölet hogyan váltakozik újra meg újra?u003cbr /u003eA Vadnai Bébi egyszerre
történelmi regény, amely érzékletesen idézi fel a régi Budapest egykorvolt figuráit-helyeit és kegyetlen érdességgel
mutatja, hogyan működnek az emberek háborúban; továbbá az érzelmek iskolája, amely a szerelem irracionalitását, a
vágy gyűlöletté izzását, az anya- és apakeresés kétségbeesett mozdulatait démoni erővel teszi szóvá. Hogyan
ismételjük vonzásainkkal és választásainkkal elődeink sorsát? A lüktetően izgalmas regény, melynek nagyfokú a
valóságalapja, nemcsak ezekre a kérdésekre ad szenzációsan érdekes választ.

Free PDF Vadnai Bébi Ebooks 2019. You can Free download it to your smartphone with light steps.
RENTSMART.COM in easy step and you can FREE Download it now.
The rentsmart.com is your search engine for PDF files. Open library is a high quality resource for free
eBooks books.It is known to be world's largest free Books platform for free books. You have the option to
browse by most popular titles, recent reviews, authors, titles, genres, languages and more.Platform for
free books rentsmart.com is a volunteer effort to create and share Books online.You may download books
from rentsmart.com. It is known to be world's largest free ebook site. Here you can find all types of books
like-minded Fiction, Adventure, Competitive books and so many books. From romance to mystery to
drama, this website is a good source for all sorts of PDF.

[DOWNLOAD] Vadnai Bébi Ebooks 2019 [Free Sign Up] at RENTSMART.COM
11 53
25 classic mysteries for your ereader
1408
1494 l ombra dell inquisitore
11 11

Back to Top

VADNAI BÉBI EBOOKS 2019
Page 1/1

