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Egosentris - Saya rahasia. Fatih, seorang mahasiswa yang berpikiran kritis, hidup dengan sifat sederhana, seorang pejuang beasiswa. Cerita dimulai dengan sikap dan perilaku kritis sang penakluk, membuat kesal beberapa siswa dengan sikap penakluk atau mungkin mengutuk. Fanny,
dia adalah teman yang selalu dan rela mendengarkan semua keluhan penakluk, senang menjadi pendengar cerita orang - orang-orang dengan istilah sensual - Saya rahasia. Fatih, seorang mahasiswa yang berpikiran kritis, hidup dengan sifat sederhana, seorang pejuang beasiswa. Cerita
dimulai dengan sikap dan perilaku kritis sang penakluk, membuat kesal beberapa siswa dengan sikap penakluk atau mungkin mengutuk. Fanny, dia adalah teman yang selalu dan rela mendengarkan semua keluhan penakluk, senang mendengarkan cerita orang-orang termasuk penakluk,
wajar jika membuat beberapa pria di dekatnya merasa nyaman. Saka, Sang Penakluk Sohaib, senang dengan alam, suka mendaki gunung dan suka membuat wanita nyaman ingin dekat dengannya, katanya kepada orang Gaenakan.. Jadi ya jadi sepuluh, ujung-ujungnya dikatakan di php
wkwkw.. Anak ini bisa menjadi penakluk dan penghibur fana jika hal-hal tertentu terjadi pada sahabatnya kapan saja. Kisah hidup pidatonya, sebagian besar menceritakan mental dan sisi lain dari karakter yang penakluk dalam dirinya sendiri, menceritakan jalan hidupnya, dari penderitaan
hingga kebahagiaan yang kadang-kadang tiba sebentar. Seringkali suasana hati penakluk yang berubah dengan cepat membuat sahabatnya harus mendengarkan dua kali dan mendorong sang penakluk untuk terlalu memikirkan pendapat orang-orang yang menurut sang penakluk tidak
wajar. Kasus sosial kadang-kadang bahan kata-kata orang - orang-orang di luar sana dapat dengan mudah mengomentari jawaban mereka tanpa melihat di luar fakta. Penakluk adalah orang yang mudah dan tidak tergocok dengan hal-hal seperti itu, tetapi kekuatan apa pun yang belum
bisa dia lakukan adalah hanya mencoba untuk berpikir orang - orang di luar tidak berasumsi apa yang tidak dapat mereka andalkan untuk apa yang mereka komentari. Selain dunia perkuliahan, permasalahan yang dihadapi Sang Penakluk juga dibahas secara menyeluruh dan menyeluruh
secara rinci. Nak, mungkin kau dididik untuk menjadi kuat oleh ayahmu. Tapi jangan lakukan apa-apa, Anda harus kuat untuk melawan diri sendiri. Selain kehidupan sang penakluk yang dibahas, kehidupan Fina dan Saka juga ramai diperbincangkan. Hubungan mereka sedekat keluarga,
sama terbuka dan sama-sama merasa satu sama lain, psikolog siswa membuat mereka begitu tebal dan memiliki semangat sosial yang tinggi. Mencerminkan persahabatan yang dapat dilihat penulis, mereka adalah karakter yang saling melengkapi, fana dengan sikapnya yang selalu
mampu menjadi media penyedap rasa untuk sahabatnya, penakluk yang bercerita dengan tingkat rasa yang tinggi, dan kadang-kadang menjadi pendengar yang baik, sementara Saka adalah pria tampan yang selalu ingin didengar, sulit bahkan jika kadang-kadang hatinya rapuh, Anda
benar-benar melihat nilai penuh dari persahabatan Anda jika Anda membaca cerita secara langsung.. Ulasan lengkap di blog saya: ... Sebagian besar perlindungan konsumen kami akan mengembalikan uang Anda secara penuh, jika barang tidak sesuai dengan deskripsi atau kualitas
jaminan pengiriman yang buruk, kami akan mengembalikan uang Anda secara penuh, jika barang pengiriman pembayaran aman kami sekarang memilih metode pembayaran yang aman dan pertanyaan jawaban cepat yang bervariasi akan dijawab dalam waktu 24 jam dari jaminan
keaslian kami, kami menjamin produk kami tidak akan menjual 100% barang palsu palsu
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