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Lila lila lila lila li la la

Lila K Hành Trình Tìm Lại Một cuốn tiểu thuyết hướng nghiệp, nơi mà sự hồi hộp gay cấn pha lẫn với một câu chuyện tình gây bấn loạn. Hành trình tìm lại cuộc sống của Lila K cũng là một cuốn sách tự vấn về những tiến triển và những lệch hướng có thể về xã hội chúng ta. Trước tiên đó là một tiếng nói: tiếng nói của một cô gái trẻ
nhạy cảm và chua cay, mong manh nhưng đầy ý chí, cô kể lại câu chuyện của mình kể từ ngay những người đàn ông bận đồ đen đến bắt cô khỏi tay mẹ mình, và đưa cô đến một Trung tâm, nửa ký túc xá, nửa nhà tù, nơi mà cô đã được ăn uống và học hành. Thông minh tuyệt đỉnh, không thích nghi với xã hội, bị trấn thương tinh thần
nặng nề, Lila đã quên hẳn cuộc đời trước đây của mình. Cô chỉ có một nỗi ám ảnh: tìm lại mẹ mình, và những ký ức đã mờ nhạt xưa kia của mình mà thôi. Và thế là cô bắt đầu một công việc học tập hỗn độn, giữa một môi trường khác biệt hoàn toàn một cách kỳ dị, nơi mà sự an ninh hình như kể từ đây là rất đảm bảo, nhưng lại là nơi
mà các tác phẩm sách báo không có chỗ trú. Theo dòng cuộc điều tra mà nó sẽ đưa cô ra đi trượt khỏi lề của sự chính đáng, Lila dần dần khám phá quá khứ của mình, và cuối cùng sẽ biết được mẹ của cô hiện giờ ra sao. Chặng đường đi của cô sẽ va phải con đường của nhiều nhân vật khác, trong số đó có một thầy giáo thông thái
nhưng có tính khiêu khích, một người giáo dưỡng vừa rất đúng tập tục lại rất mẫn cán, một nữ nhạc công chơi đàn vi ô lon xen bị suy nhược thần kinh do hiếm con, một nữ gác cổng hiểm độc, một thanh niên bị dị hình, một người ham tìm sách quý hiếm, một con mèo đa sắc…Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành.
Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ... Lila là đô thị hạng 5 ở tỉnh Bohol, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 10.801 người. Các đơn vị hành chính Lila về mặt hành chính được chia
thành 18 khu phố (barangay). Banban Bonkokan Ilaya Bonkokan Ubos Calvario Candulang Catugasan Cayupo Cogon Jambawan La Fortuna Lomanoy Macalingan Malinao East Malinao West Nagsulay Poblacion Taug Lưu trữ 2016-03-04 tại Wayback Machine Tiguis Tham khảo Lila Chủ đề Bohol Liên kết ngoài Mã địa lý chuẩn Philipin
2000 Thông tin điều tra dân số Philipin Municipality of Lila Lưu trữ 2006-10-10 tại Wayback Machine Tọa độ: 9°36′B 124°06′Đ / 9,6°B 124,1°Đ / 9.600; 124.100 Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.xts Lấy từ “ With a unique loyalty program, the Hungama rewards you for
predefined action on our platform. Accumulated coins can be redeemed to, Hungama subscriptions. You can also login to Hungama Apps(Music & Movies) with your Hungama web credentials & redeem coins to download MP3/MP4 tracks. You need to be a registered user to enjoy the benefits of Rewards Program.
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