Ucuncu Sir

Porketizin Fatima koyunde 13 Temmuz
1917 tarihinde uc coban cocuga gorundugu
iddia edilen Meryem Ananin verdigi uc
sirdan
sonuncusu
gizemini
halen
korumaktadir. Peki, Kiliseyi ve Katolik
inancina dair bilinen her seyi kokunden
degistirebilecek olan bu ucuncu sir neydi?
Steve Berry, hayatina kendi elleriyle son
veren bir papadan cinayet dahil her turden
entrikaya bulasmis bir kardinale, gorevi ve
kendi kisisel acmazlari arasinda kalmis akli
karisik bir din adamina kadar sira disi
karakterleriyle Italyadan Romaya oradan
Almanyaya uzanan soluk soluga bir
kovalamacada dunyanin bu en sasirtici ve
uzun omurlu gizeminin pesine dusuyor.
Katolik dunyasinin ruhani merkezi
Vatikanin en ust mercilerinde donen
entrikalar, politik oyunlar, papa suikasti,
yillarca hasiralti edilmis gercekler...
Ucuncu Sir turun en yeni ustasi tarafindan
kusursuz bir sekilde tasarlanmis harikulade
bir gerilim romani. Tartismali, soke edici,
sarsici! Ucuncu Sir akil ve din arasindaki
iliskiye bakisimizi degistirecek. - Katherine
Neville- Hazreti Meryemin ziyaretleri, gizli
belgeler ve Katolik Kilisesinin en yuksek
kademelerindeki politik oyunlar... Berry
titiz bir arastirmanin urunu olan bu gerilim
romaninda sakincali! konulari bir araya
getirmis. - Publishers Weekly- Fatima
Olayi, papalik secimlerinin perde arkasinda
yasanan amansiz cekismeler, Vatikanin
dilsiz duvarlari ardinda oynanan guc ve
iktidar oyunlari... Bu sarsici gerilim
romaniyla Berry turun citasini biraz daha
yukseltiyor. - New York Times-
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sayilmaya baslamisti ve kuskusuz FatimaninUCUNCU SIR: Su hadsiz kainat? senlendiren, bilmusahede rahmettir. Ve
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MEZAR kal?nl?g?nda 70 cm.) Sahte bir derinligi vard?r, san?rs?n?z ki aynan?n arkas?ndra UCUNCU boyut (Kal?nl?k,
derinlik, yukseklik - 5 min - Uploaded by JungPerformed by Academy of St. Martin-in-the-Fields Conducted by Neville
Marriner.as?rl?k s?r perdesi ayd?nlan?yor: UCUNCU SIR kitab?, as?rl?k s?r perdesi ayd?nlan?yor: UCUNCU SIR
kitab?n?n yazar? steve berry, dogan kitap yay?nevi 2006 bask?s? - 10 min - Uploaded by 08GamingKing08Hey
Youtube, Watch In HQ :) Mission 3 Pt1 Enjoy! yes sir. come right over sir. understood Sana Bir S?r Verecegim 3.
Bolumu izlemek icin t?klay?n! - 92 min - Uploaded by FOXHicbir s?r sonsuza kadar saklanamaz! K?z? esrarengiz
adamlar taraf?ndan kac?r?lm?s bir anne Esini Iste, vahidiyet icinde ukulu bogmamak ve kalbler Zat-? Akdesi
unutmamak icin, daima vahidiyetteki sikke-i ehadiyeti nazara veriyor ki, o sikkenin

Page 2

