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Egy fantasztikus történet egy nem mindennapi lányról, aki az őt ért sok kudarc ellenére is bátran 

kitart az álmai mellett. Mindeközben a gyönyörű toszkán táj és Firenze szépségei, a helyi ízek 

ínycsiklandó kavalkádja, és az írónőtől már elválaszthatatlan szerelmi szál teszi lebilincselővé a 

történetet. 

Egy igazi 4:1-ben instant könyvet tart a kezében a Kedves Olvasó! Egy könyvben megtalálja a 

szerelmet, sok-sok édes bonbonreceptet, csodálatos útleírást és egy komplett motivációs tréninget 

is. Hát kell ennél több? 

Nem csak az álmaikért harcba szálló igazság harcosai számára nélkülözhetetlen ez a regény, hanem a 

gourmet-k, az utazni szeretők és a mély érzelmeket megélni vágyók könyvtáraiból sem hiányozhat a 

Marilia bonbonjai. 

A MARILIA BONBONJAI azért is egy különleges könyv, mert amellett, hogy egy csodás kis történet 

szerelemmel megspékelve, még tartalmazza a Marilia bonbonjai és kávézója – specialitásait is! 

Vásárold meg a könyvet, és egy különleges édességek receptgyűjteménnyel is gazdagodhatsz! 

Lázba hoz a Toszkán vidék? Rabul ejtenek Firenze látnivalói? Kedveled a művészeteket? Akkor a 

MARILIA BONBONJAI című regény Neked is szól! A főhősnővel elutazhatsz Firenzébe egy őrült 

kalandra, ami lehet, hogy megváltoztatja a TE életedet is! 

Ez tényleg, a szó szoros értelmében egy ÉDES történet! Te se hagyd ki! 🙂 

 

Kádár Tímea könyvajánlója az utazz másképp blogon: 

A másik könyv, amit ebben a bekuckózós időben utazási elvonási tüneteimet enyhítendő 

elolvastam, a Marilia bonbonjai. 

Egy magyar lányhoz csatlakozhattam, aki egy szerencsének köszönhetően Toszkánába utazik 

egy hétre, de végül tovább marad. Belecsöppen egy igazi olasz család szövevényes életébe, 

megtanulja, hogyan álljon ki magáért, és belevág élete nagy álmának megvalósításába. 

Közben szerelmes is lesz, de nem abba, akinek ő tetszik. Az írónő ebben a könyvben is figyel 

arra, hogy ha már Firenzében vagyunk, oda is tudjuk magunkat képzelni. De kirándulunk még 

több elbűvölő toszkán kisvárosba, sőt egy csokoládéfesztiválon is részt veszünk. 

És ha már Marilia bonbonokat készít, minket is megkínál vele. Megkapjuk a könyv végén az 

összes receptet, így el is készíthetjük. 



 


