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Előszó
Nincs könnyű dolga az ember fiának, ha előszót kell írni. Különösen nem egy olyan könyvhöz, ami

ilyen fantasztikusan sikerült, mint Attiláé. Hatalmas megtiszteltetésként könyvelhetem el, hogy az ő
könyvét mutathatom be nektek.

Keresem a szavakat, amelyekkel magasztalni lehet egy olyan hihetetlen életutat, mint amit ő járt
végig. Átérzem, hiszen velem, s talán sok más emberrel is megtörténtek azok az elképzelhetetlennek
tűnő életszituációk,  amiket ha elmesélünk őszes fejjel,  talán el  sem hiszik.  Nem túlzás,  ha azt
mondom,  hogy  a  könyv  főszereplője  a  jelenünk harcosa  és  hőse  is  egyben.  Az  a  fajta  kitartó
személyiség, aki mindig követi az álmait, és soha nem adja fel. Akkor sem, ha elbukik, ha az egész
élete darabokra hullott, ha a kilátástalanság és szenvedés poklának csarnokait járja. Akkor is kitart
egy olyan eszme mellett, ami nélkül nem tudna létezni. Ez pedig a szabadságba vetett hite a szív
szavával. Nem tud megalkudni, és nem tudja igába hajtani a fejét, akármi is történik. És ez így van
jól! Szabad, kitartó, hű önnön magához.

Ez a könyv mindenkinek szól! Akik elbuktak, azoknak azért, hogy erőt kapjanak ismét felállni,
mert Attila megmutatta, hogy fel lehet állni. Akiknek jól halad az élete, azoknak azért, hogy lássák,
mindig van honnan leesni. S ha leesnek, tudni fogják, honnan induljanak tovább. Akiknek pedig csak
„megyeget” az élete, azoknak pedig azért, hogy az író „tükrébe belenézve” számot tudjanak vetni az
életükkel, és erőt meríteni soraiból, egy tartalmasabb élet felé haladva.

Ez a könyv nem egyszerűen egy hétköznapi ember életútja. Olyan út ez, ami mindenki számára
tisztelendő,  és  követendő  példája  lehet.  Az  a  hős,  akire  a  gyermekek  felnézhetnek,  és  azt
mondhatják:  „Igen,  olyan akarok lenni,  mint ő.”  A könyvet olvasva szembesülhetünk a magunk
hibáival és azzal is, hogyan nyújt segítő jobbot az író, a szavaival. Kezet nyújt, ha megbotlottál.
Felhúz a földről,  hogy képes légy tovább menni azon a fantasztikus úton, amire minden ember
született.  Ha  az  élet  beteljesüléséről  beszélünk,  akkor  ezt  a  könyvet  ajánlom olvasásra.  Mire
végigolvassa az ember, felismeri a valódi értékeket, amiket eddig nem szabadott volna elpazarolni az
életben.

Lina
Lina R. Breitkreutz: Az új kedvenc írójának tollából



1. Az Új Élet Kezdete
A kora reggeli októberi nap aranyozza be a tájat, a tágas és napfényes nappalinkat. Reggelente

már nagyon friss a levegő, nulla fok körüli a kinti hőmérséklet. Élvezem, ahogy az ablakon keresztül
a napsugarak melegítik az arcomat.

Stive  Morgan  Into  the  night  albumának  varázslatos  dallamai  töltik  be  a  teret  és  érzem a
babgulyás mennyei illatát, amely békésen fő a tűzhelyen.

HÁLÁT ÉRZEK.
Hálás vagyok az Univerzumnak. Hálás vagyok magamnak. Nem volt ez mindig így. Az elmúlt bő

50 évben megjártam többszörösen a poklot és a mennyországot is. Szárnyaltam és hatalmasakat
zuhantam.  Rengeteg  sebet,  sérülést  szereztem és  sajnos  –amire  nem vagyok  büszke-  okoztam
másoknak is.

Visszatekintek az ÚTRA, amit bejártam. A kétségbeesett KERESÉSRE, hogy a múlandó világ
csecsebecséi  között  találjam meg  a  BOLDOGSÁGOM!  Látom régi  önmagam,  a  reményvesztett
ZARÁNDOKOT, aki semmi másra nem vágyott, mint a megtalálni a

BOLDOG, BÉKÉS, EGÉSZSÉGBEN ÉLT
BŐSÉGES ÉLETET!

 
Nem ment könnyen. Egyik könyvet faltam a másik után megszállottan keresve az örök boldogság

forrását.  „Mestertől”  „mesterig”  rohangáltam.  „Guruknak”  akartam  hinni.  Egyik  módszert
próbáltattam a másik után. Kiugrottam repülőből ejtőernyővel, pedig azt mondják normális ember ép
ésszel, ép gépből nem ugrik ki. Kipróbáltam a tűzjárást, izzó parázson sétálgattam, de még ez sem
hozott  tartós változást.  Sportmotorral  száguldoztam eszement módon,  hátha az adja meg,  amit
keresek.

Átmeneti adrenalin növelő hatásuknak köszönhetően voltak szuper pillanataim, de ezek nagyon
gyorsan el is illantak. Kerestem, kutattam és nem találtam az igazi boldogság forrását.

Gyakran  becsméreltem,  szidtam,  szinte  kínoztam,  sanyargattam  magam  a  legádázabb
módszerekkel, hátha majd az hozza meg a megnyugvást. Űzött vadként menekültem a fájdalmak elől
és  szerettem  volna  meggyőzni  magam,  hogy  jól  van  ez  így.  Biztosan  az  előző  életeim  miatt
szenvedek.

Rá kellett jönnöm azonban, hogy nem ez a szenvedésem oka. Teljesen más. A könyvet olvasva Te
is meg fogod találni a TITKOT, amely mindent megváltoztatott az életemben. Mindenütt kerestem,
csak ott nem, ahol megtalálható.

Sokszor nagyon közel álltam ahhoz, hogy feladjam, kiszálljak és majd egy másik életemben újra
próbálkozzak. Milliószor éreztem, hogy elfáradtam, kimerültem, kiégtem. De egy kedves hangocska
újra és újra azt dúdolta a fülembe nagyon halkan: MENJ TOVÁBB!

Érzelmi hullámvasúton száguldoztam. A mélypontok és a jobb pillanatok váltogatták egymást.
Sajnos többnyire rosszul voltam. Akkor még nem tudtam hogyan lehet tudatosan kezembe venni az
életem irányítását. BÁRMENNYIRE FÁJT, MENTEM TOVÁBB! Mára kijelenthetem, hogy

MEGTALÁLTAM, AMIT KERESTEM!
…és MEGÉRTE!!!

 
Ez viszont nem csak az Én kiváltságom. A könyv végére elegendő hittel és erővel rendelkezel,

hogy az életed újra teremtsd. Most már a vágyaid szerint.



2. Miért íródott ez a könyv?
Üdvözöllek Kedves Barátom!
Engedd meg, hogy annak ellenére így szólítsalak, hogy mi nagy valószínűséggel a „valós életben”

soha nem találkoztunk. Azzal viszont, hogy ezt a könyvet a kezedben tartod és ezeket a sorokat
olvasod 1001%-ig bizonyítod, hogy sokkal több közös van bennünk, mint gondolnád. Úgy érzem, Te
magad is keresed az UTAT, amely elvezethet a hétköznapok sokszor idegőrlő csatáiból a boldog,
kiegyensúlyozott, örömteli és bőséges, EGÉSZ-SÉGBEN élt ÉLET-hez. Különben nem pocsékolnád az
időd a könyv olvasására sem, hanem chipset majszolva ülnél a TV előtt, egy szebb jövőről álmodozva,
önmagad sajnálva. (Vicceltem).

Szóval a CÉLOM nem kevesebb, mint MEGMUTATNI azt az UTAT, amelyet az elmúlt bő 50 évben
bejártam és azokat a felismeréseket, amelyek segítettek KIMÁSZNI a legmélyebb GÖDRÖKBŐL is.
Azokat a gondolatokat, hiteket, amelyek lehetővé tették, hogy mára boldog, kiegyensúlyozott, szabad
és egészséges ÉLETET élhessek. Megmutatom hogyan

SIKERÜLT JELESRE LEDIPLOMÁZNOM
AZ ÉLET EGYETEMÉNEK

NAGY POFONOK SZAKÁN!
 

Verejtékkel és sokszor vérrel íródik ez a könyv. Nem fogok mellébeszélni. Érezheted majd úgy
néha, hogy szinte hihetetlen, amit leírtam. Ugyanakkor egy biztos: csak olyan dolgokról írok, amin
magam is átmentem és kizárólag azokat a módszereket tárom eléd, amelyek MŰKÖDNEK. Működtek
nekem,  működtek  már  több  ezer  embernek,  akikkel  különböző  helyeken  és  időpontokban
megosztottam. Neked is működhet. Viszont ahhoz, hogy ez megtörténjen, először válaszolj néhány
nagyon egyszerű kérdésre.

Egyre viszont –saját érdekedben- megkérlek.
KÍMÉLETLENÜL LÉGY ÖSZINTE

MAGADHOZ!
 

Bátran megteheted, hiszen senki más nem fogja hallani a válaszaid. Az viszont biztos, hogy ha
saját magad becsapod, az egód trükkjeinek bedőlsz, akkor lehet, hogy Te is ÉVEKET, ÉVTIZEDEKET
dobsz ki az életedből.

Én  sajnos  így  jártam.  Kíméld  meg  magad  a  felesleges  fájdalmaktól,  sebektől,  amelyeket
magadnak és talán másoknak okoznál. Inkább fájjon az elején egy kicsit –vagy akár nagyon- és utána
pedig indulj el a GYÓGYULÁS útján. Emeld fel a tekinteted a Napra, teremtsd meg a saját BOLDOG
UNIVERZUMOD! Élj boldogságban.



3. Ismerkedj magaddal: Kínos kérdések?
 

Boldog vagy a mostani életedben?
 

Szinte hallom, ahogy kattognak a fogaskerekek a fejedben és arra gondolsz, hogy hogyan lehet
ilyen hülye kérdést feltenni. Nem fehér vagy fekete valami. Vannak árnyalatok. Ha a válaszod erre
EGYÉRTELMŰ IGEN, gondolkodás nélkül azt tudod mondani magadnak: „ÁLMAIM ÉLETÉT ÉLEM
és ÉLVEZEM MINDEN PILLANATÁT”, akkor azt javaslom, hogy tedd le ezt a könyvet. Folytasd
tovább az életed az eddigi vezérlő elveid, hiteid, gondolataid alapján.

 
Bár most az villant be, hogy valami miatt mégiscsak MEGSZÓLÍTOTT ez a könyv. Akkor talán

mégis lehet benne valami –egy gondolat, egy módszer-, amely segíthet még magasabb szintre emelni
az életminőséged.

 
Reggel boldogan, kipihenten ébredsz, és már alig várod, hogy elkezdhesd a napod? Ha

nem, szerinted miért?
Ha  nem  számítana  a  pénz,  akkor  is  a  jelenlegi  munkahelyeden  dolgoznál,  azzal

foglalkoznál, amivel ma? Ha a válaszod NEM, akkor miért nem váltottál még?
 

Mi a legnagyobb vágyad, amelyet még nem tudtál megvalósítani? Mi az oka, hogy eddig
nem sikerült?

 
Mi az, amit hajlandó vagy megtenni, hogy megvalósuljon a szíved vágya?

 
Vállalod-e a 100%-os felelősséget az életedért, vagy sokkal inkább MÁSOKAT OKOLSZ

az körülményeid miatt? (Talán a szüleidet,  a volt  tanáraidat,  a  kormányt,  a főnököd,  a
gazdasági helyzetet vagy akár a földönkívülieket?

 
Nos, ha őszinte voltál magadhoz –márpedig azt gondolom másképp nem érdemes- akkor volt

néhány  nehezebb  pillanatod.  Ez  viszont  jó!  Dicsérd  meg  magad,  hogy  már  a  könyv  elején
szembenéztél olyan dolgokkal, amelyeket már évek-évtizedek óta a szőnyeg alá söpörtél.

A  tudás,  a  módszerek,  amelyeket  a  könyvben átadok nagyon komoly  PRÓBA-KUDARC-PRÓ-
A-SIKER  folyamatok  eredménye.  Minden  módszert  leteszteltem  rengetegszer.  Minden  „hibát”
elkövettem  legalább  háromszor,  hogy  biztos  legyek  benne,  hogy  hiba  volt.  (pedig  jobb,  ha
ugródeszkának hívjuk életünk megjavításához J)

Sok milliót fektettem könyvekbe, szemináriumokba, hanganyagokba. Több ezer órát töltöttem
kutatással,  tanulással  és  a  módszerek  tesztelésével.  Ráadásként  még  több  tízmillió  forint
TANULÓPÉNZT is megfizettem, mire ez az ÉLET ESSZENCIA a palackba került, hogy Te sokkal
gyorsabban, kevesebb fájdalommal és olcsóbban megteremthesd a vágyott életed.

Az Esszencia
Ha velem tartasz,  egy  olyan  ESSZENCIÁHOZ juthatsz,  amely  saját  életem kudarcainak  és

újjászületéseimnek  a  kivonata.  Kérlelhetetlen  őszinteséggel  megmutatom,  hogyan  sikerült  egy
gátlásos  falusi  srácnak csodás  életet  teremteni,  majd  mindezt  tönkretenni.  A  hajléktalanságból
hogyan jutottam el a sokak által irigyelt életstílusig, majd hogyan kerültem újra és újra a pokol
fenekére. De végül összeszedtem az erőmet és megerősödve felálltam. Minden eddiginél bölcsebben
és boldogabban.



Nem számít, hogy most éppen milyen mélyen vagy. Mennyire mennek rosszul a dolgaid, vagy
éppen azt sem tudod, merre van az előre. A könyvet éppen ezért írtam. Reményt adok, hogy neked is
sikerülhet! Ha akarod és megteszel minden lépést, amire szükség van a sikerhez!

Ehhez az utazáshoz kívánok minden jót! A legvadabb gyermekkori álmod is váljon valóra!

Egy gátlásos falusi srácnak is sikerült!
Induljon  az  izgalmas  kaland!  Tudd  meg  hogyan  lettem  gátlásos  falusi  srácból  magabiztos

fiatalember és teremtettem meg a saját komoly bevételeim már gimnazistaként. Miért és hogyan
indultam el Németország „meghódítására” és miként váltam pillanatok alatt hajléktalanná.

Hogyan másztam ki a hajléktalanságból és lettem sikeres vállalkozó aki Boss és Versace öltönyt
visel és csak a Jaguár vagy Mercedes csúcskategóriás autóiban hajlandó feszengeni.

Ugyanakkor azt is megmutatom, HOGYAN VESZTETTEM EL a CSALÁDOMAT, a PÉNZEMET, az
ÖNBECSÜLÉSEM, és a HITEMET ÖNMAGAMBAN. Hogyan juttattam magam csődbe háromszor és
hogyan álltam fel sokszor összeszorított fogakkal, újra és újra… és váltam egyre erősebbé!

A titánok erejét fogod felfedezni magadban te is!
 

Szóval… kösd be a biztonsági övet, mert rázós lesz az utazás. Az utazás, amely nélkül nem
lehetnék ma ott, ahol vagyok. Az utazás, amelyre ha visszagondolok, nem a pénzről a csillogásról
szólt, hanem

 
AZ IGAZI ÖNMAGAM MEGTALÁLÁSÁRÓL.

Az ÁLMAIM ELVESZTÉSÉRŐL ÉS
ÚJRA MEGTALÁLÁSÁSRÓL.

 
Egy olyan életről, melynek a tapasztalatait ha beépíted az életedbe, évtizedeket és rengeteg

felesleges  kört  is  megspórolhatsz  magadnak.  Egy  teljes  útvonaltervet  kapsz  a  boldog,
kiegyensúlyozott,  örömteli  és  bőséges,  EGÉSZ-SÉGBEN  élt  ÉLET  megteremtéséhez.

Ebben  a  könyvben  valódi  megtörtént  élethelyzeteken  keresztül  mutatom  meg  azokat  a
megoldásokat, amelyek segítettek a legkétségbeejtőbb élethelyzeteim megoldásában. Több száz, sőt
ezer könyvet olvastam el, több száz tréninget dolgoztam végig és több millió forintot invesztáltam a
tudásba, amelyet most megosztok veled kedves Barátom. Csak azokat a technikákat írom le, amelyek
garantáltan működnek.

HONNAN TUDOM, HOGY MŰKÖDNEK?
 

A  válasz  roppant  egyszerű.  Biztosra  mentem.  Ugyanazokat  a  hibákat  2-3  alkalommal  is
elkövettem, újra alkalmaztam a módszereket és ennek köszönhetően biztos lettem abban, hogy
működnek.

A könyvemmel egy rövidebb utat ajánlok neked. Egy esszenciát, amely az elmúlt néhány ezer év
leghatékonyabb  módszereinek  saját  életemen  történő  tesztelése  során  bizonyították  a
működőképességüket. Mint mondtam, egy rövidebb utat ajánlok neked, mert nem tudhatjuk, mennyi
időnk van hátra. Ráadásul sokkal jobb örömteli módon, bőségben, egészségben, harmóniában élni az
életet a szeretteinkkel.

 
FIGYELMEZTETÉS 1!
A módszerek, amelyeket a könyvben megosztok Veled kedves Barátom, segítettek több nagyon

komoly válságból is egyre erősebbre felépíteni magam. Ehhez viszont elengedhetetlen volt, hogy
cselekedjek. Megtegyem a szükséges lépéseket, még akkor is, ha szörnyen fájt. Szóval a könyvben
ott a rengeteg tesztelt és működő módszer. Ugyanakkor az a kérésem, hogy…



Ne hidd el egyetlen szavam se!
Minden egyes gondolatot, módszert, hitet PRÓBÁLJ KI. Vesd alá szigorú teszteknek és használd

őket. Egy bulldog kitartását kívánom az úton, mivel évek-évtizedek berögzült szokásait kell újra
írnod, feltételezhetően azért, mert nem hozták meg az eredményt, amire vágytál. Szóval: Kalandra
fel! Közben pedig figyeld az ÉRZÉSEIDET, amelyek jelezni fognak neked minden pillanatban. (Erről
később részletesen beszélni fogok.)

 
FIGYELMEZTETÉS 2!
Ha változtatni akarsz az eddigi életeden, egy szebbet, jobbat szeretnél teremteni magadnak és a

szeretteidnek, akkor változtatásokra van szükség! A legnagyobb butaság és csapda az, amibe az
útkeresők beleesnek, hogy ma is

 
AZOKAT a DOLGOKAT TESZIK, GONDOLJÁK

AMELYEKET TEGNAP, TEGNAPELŐTT és azt VÁRJÁK, hogy
MOST MÁS LESZ AZ EREDMÉNYE.

 
A  változtatáshoz  ki  kell  lépni  a  régi,  megszokott  rutinjainkból  –divatos  szóval  élve  a

komfortzónánkból-  és  új  cselekvési,  gondolkodási  mintákat  használatba  venni.  Lesznek  olyan
gondolatok, módszerek, megközelítések a könyvben amelyek „kiverhetik a biztosítékot” nálad. De ez
is rendben van, hiszen sok új nézőpontot fogok mutatni. Amit most még nem tudsz elfogadni, azokat
se vesd el. Tedd az elméd könyvtárában egy olyan polcra, ahol bármikor újra rápillanthatsz. Újra
előveheted!

 
Ha belegondolsz régen azt gondolták, hogy
 

A Föld egy lapos korong.
A fémből készült hajó nem fog úszni a vízen.
A hangot nem lehet rögzíteni, vezetéken több száz, akár ezer kilométerre eljuttatni pedig

pláne nem. Ma pedig már vezeték sem kell!
 

Szóval vedd elő időnként a ma még elfogadhatatlan, vagy nehezen elfogadható gondolatokat és
barátkozz velük. Mert a továbblépéshez az a legfontosabb gondolat vagy tett, amitől LEGINKÁBB
ELZÁRKÓZOL, ami LEGINKÁBB KIVERI A BIZTOSÍTÉKOT nálad!

 
FIGYELMEZTETÉS 3!
 
Hiába állták ki ezek a módszerek az élet próbáját, arra mégsem képesek, hogy a Te munkád

nélkül megoldják az életed. Segítek neked az ÚJ ÉLETED felé vezető úton, viszont…
A LÉPÉSEKET NEM TUDOM MEGTENNI HELYETTED!

Abban biztos vagyok, hogy a leírt szemléletváltás és az ezek mellé társított módszerek neked is
meghozzák a kívánt eredményeket. Ha nem adod fel! Azt tapasztaltam, hogy aki megy tovább a
„kudarcok” ellenére is és nem adja fel, az a sikerhez vezető út 70-80 %-át már megtette!

Még egy nagyon fontos dolgot megosztanék Veled, ami biztosan megnyugvást fog nyújtani neked
is!

SEMMIT NEM KELL MEGTANULNOD,
csak emlékezned a CSODÁRA, AKI VAGY! A LELKED MINDENT TUD!

 
Ezzel a könyvvel az a célom, hogy megmutassam hogyan
 



ÉBRESZTHETED FEL TE IS, A MÉLYEN ELTEMETETT, DE
BENNED SZUNNYADÓ GIGANTIKUS TEREMTŐERŐT

 
A Titánok és a Spártai harcosok által is használt BELSŐ ERŐT, amely mindannyiunkban ott él.

Mélyen belül  talán éppen ezeréves  álmát  alussza,  mint  a  medvék mikor  téli  álomra vonulnak,
hibernálva a testüket. Erőt, hitet és bátorságot adok neked ahhoz, hogy felébreszd magadban ezt a
világok teremtésére képes erőt!

Életed legcsodálatosabb utazásához, Valódi Önmagad Újra felfedezéséhez nagyon sok örömet
kívánok és biztos vagyok benne, hogy ha nekem, az önbizalom hiányos falusi fiúcskának sikerült,
SIKERÜLHET NEKED IS



4. Hogyan is Kezdődött?
Egy szép októberi csütörtökön láttam meg a napvilágot, szüleim első gyermekeként. Már akkor

lehetett valami a levegőben, mert nem igazán akartam benne maradni abban a testben, amibe
születtem. Az első néhány hetem komoly dilemmával telt. Szüleim is és én is szörnyű napokat éltünk
meg! A dilemmám pedig nem más volt, mint:

Menni vagy maradni?
Nagyon komolyan belázasodtam és már azt mondták, hogy szinte csak a csoda segíthet, hogy

életben maradjak. Olyan érzés volt így visszatekintve, mintha egy kalózfilmben lettem volna, ahol
mindkét fülemtől meg akartak szabadítani! Az életem volt a tét. Persze ezt csak átvitt értelemben
értsd. Mindkét fülem megműtötték, mert azt hitték, hogy az ott kialakult gyulladás okozza a magas
lázat és az életveszélyes állapotot. Éppen csak pislákolt bennem az élet. A válságos napok csak teltek
múltak.

 
A Lelkem a maradás mellett döntött és kezdett pánikolni, hogy ha nem súg valamelyik dokinak,

akkor ez a meccs elég gyorsan véget ér. Láss csodát! Ekkor jött az Isteni Szikra az egyik dokinál,
hogy ez a betegség nem más, mint tüdőgyulladás. Bár komplett őrültnek gondolták a kollégái, mégis
elkezdték az ennek megfelelő terápiát alkalmazni. Meglepő módon, ÉLETBEN MARADTAM. De az
igazi  kalandok még csak ekkor kezdődtek! Gyerekkorom első 11 éve egy kis faluban telt,  ahol
roppantul furcsán éreztem magam. Én nem értettem a tanáraim és a helybeliek furcsa provinciális
gondolkodásmódját.  Ők  engem  néztek  UFO-nak,  és  nem  tudtak  mit  kezdeni  a  végtelen
szabadságvágyammal  és  makacs  önfejűségemmel.

 
Meg voltam győződve arról,  hogy MINDEN ÚGY A LEGJOBB, AHOGY ÉN GONDOLOM,vagy

CSINÁLOM!  Elképzelhetitek,  hogy  ebből  nem  kevés  kisebb-nagyobb  fejre  koppintás  és  egyéb
retorzió lett.

Mindent elkövettek a szüleim, a tanáraim és talán az akkori rendszer is, hogy visszarángassanak
a sorba. Persze sikertelenül! Mai ésszel úgy is fogalmazhatnék, hogy „rendszeridegennek” kiáltottak
ki és emiatt Anyám sokat dorgált és sírt.



5. Kiút a sötét középkorból
Az 5. osztályt már Szegeden kezdtem, mivel szüleim szerencsére úgy döntöttek, hogy elég a falusi

létből, amiért hihetetlen hálás voltam és vagyok a mai napig. A tanulás továbbra is jól ment, viszont
a szabadság utáni vágyamat itt sem tudták igazán kezelni.

„Mindig jó szándékú gyerek voltam,
de mire a szándékom végére érte, mindig beleesett a hamu.”

Regős Bendegúz – Indul a bakterház


