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Scaricare online book Italiani O papai é pop 2 Marcos
Piangers , O papai é pop está de volta! Marcos Piangers vai
colocar você no banco de trás do carro, ao lado das filhas
Anita e Aurora, para contar novas histórias – algumas
comoventes, algumas divertidas e outras talvez um pouco
nojentas – sobre essa coisa absolutamente comum e
extraordinária que é ter um filho. Um sentimento que não se
pode explicar, não se pode entender. Só se pode viver. Porque
você não vai ter um filho para obter vantagens, descontos,
deduções do imposto de renda ou balões de graça sempre que
for ao shopping. Um filho vai esgotar suas economias e
minguar suas noites de sono. Vai sujar suas camisas novas e
desenhar em suas paredes. Você vai ter um filho, na verdade,
por um único motivo: para aprender a amar outra pessoa mais
do que a você mesmo.
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