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By Arkadij Babczenko

W.A.B., Poland. Paperback. Condition: New. Language: Polish . Brand New Book. Osiemnastoletni
Rosjanin Arkady Babczenko mia? plan. Sko?czy prawo, b?dzie przyzwoicie zarabia? i korzysta? z
uroków moskiewskiego ?ycia. Jednak zanim zd??y? ich cho?by posmakowa?, zosta? powo?any do
wojska i trafi? do Czeczenii. Nie chcia? zabija? matek i dzieci; m??czyzn tak?e, ale robi? to, by nie
sko?czy? z odci?t? g?ow? Musia? nauczy? si? sam jak zabija? i jak prze?y?, bo nikt nie wyszkoli? ani
jego, ani ?adnego z kolegów. Zreszt?, na prawdziw? wojn? pos?ali go pó?no. Najpierw dosta?
przydzia? do jednostki, w której nie by?o zjawiska fali: po prostu wszyscy bili wszystkich, a najs?
abszy przegrywa? Nie by? nawet numerem w aktach ? ksi?gi zagin??y, a wraz z nimi cz?owiek,
którego ?mierci nikt by nie spostrzeg? Plany osiemnastolatka Babczenki, wraz z cz??ci? jego
samego, zosta?y pogrzebane w Czeczenii, do której zreszt? powróci? ? z przyczyn dzi? dla niego
niezrozumia?ych ? jako ochotnik podczas drugiej wojny czecze?skiej. Gdy go zdemobilizowano,
odnalaz? inne powo?anie: dawanie ?wiadectwa i sprzeciw wobec bezsensownemu szafowaniu ?
yciem. Jego ksi??ka to jeden z najg?o?niejszych w ostatnich latach antywojennych protestów.
Babczenko nie oszcz?dza nikogo, nawet siebie. Skorumpowani, bestialscy i nieudolni oficerowie
systematycznie kradn? podw?adnym racje. Ka?dy sprzedaje rebeliantom sprz?t wojskowy przy...
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ReviewsReviews

This publication is amazing. It is definitely basic but shocks in the fi y percent of your publication. You wont feel monotony at anytime of your own time
(that's what catalogues are for concerning if you question me).
-- Prof. Kirk Cruickshank DDS-- Prof. Kirk Cruickshank DDS

This kind of book is every little thing and taught me to looking ahead of time and a lot more. I am quite late in start reading this one, but better then never.
I found out this book from my dad and i encouraged this pdf to find out.
-- Justus Hettinger-- Justus Hettinger

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://almighty24.tech/dziesi-kawa-k-oacute-w-o-wojnie-rosjanin-w-czecz.html
http://almighty24.tech/dziesi-kawa-k-oacute-w-o-wojnie-rosjanin-w-czecz.html
http://almighty24.tech/dmca.html
http://almighty24.tech/terms.html

	Dziesi?? kawa?ków o wojnie Rosjanin w Czeczenii (Paperback)

