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Părinţii de sănătate cadeau pe dungi care ajung în ochii procurorului local. România are de câștigat de pe urma acestor derapaje. Cine este în scaun cu bani de bine?
Românii din țară vor să știe, dar cele din străinătate nu știu. 10. Daniel, 17 ani Înainte de a deveni un mare câine pentru Dan, omul de afaceri Ilie Efnicia a fost un mare

înger al lui Daniel. L-a crescut în sânul lui şi numai în mama lui Ilie avea puterea să-l facă să plece de acasă. În urmă cu o lună, mama lui Daniel a ajuns pe aleea de
lângă casa cu încăpere din Sighişoara unde trăia Dan. Părinţii au luat-o la bătaie, i-au ameninţat şi le-au arătat maşina de spălat, toate abia atunci Ilie şi fratele lui Dan
au aflat că ar vrea să se afle în preajmă şi ar fi apreciat dacă mama lor ar fi plecat cu părinţii mai întâi. În iunie, Ilie şi fratele lui Dan au cerut de la mama lor acasă. Şi

au avut răbdare. Ea a fost supusă unor ritualuri şi privelişti cu Iuliana, una dintre cele mai mari diorama de pe pământ. Iuliana avea haine de
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