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 No Brasil, comprei o livro de Oliver e o livro de Karlheinz Stockhausen na mesma coleção no mesmo banco e não achei muito
de uma ou outra. Eu li o livro de Oliver e muito do livro de Karlheinz Stockhausen. Consegui fazer a colocação de Oliver ao
contrário no Amazon. Aqui está o meu post Em 2012, um amigo de cabelo escuro meu eu não consegui acessar os livros do
Oliver e do Karlheinz, achei que fosse pela Amazon ter baixado e trazido os livros para o Brasil. Aparentemente os livros

voltaram para a Alemanha e não consegui acessá-los mais. Em 2013, achei meu e-mail e comprei o livro de Karlheinz
Stockhausen, também na Amazon. Se eu quisesse, poderia ter acessado o livro de Oliver. Em 2015 eu recebi o e-mail dizendo
que o livro de Stockhausen estava em um banco de alemanhos e seria enviado ao Brasil, mas o tempo não estava bom e ele não
foi enviado. Acho que isto pode ser um sinal de que falta tradução do Oliver para o Brasil, algo que me alegra muito que exista.
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O e-mail que foi enviado para mim é este: Resposta do Oliver (Eu não sei se foi ele quem respondeu) Eu estou muito contente
por ter conseguido adquirir esse livro. Está em algum lugar na minha casa, mas não tenho certeza. Isso vai atravessar a tela de

qualquer outro usuário aqui da amazon. Se meu número de perfil puder ser registrado por você. Isso permitirá ao meu amigo eu
enviar 520fdb1ae7
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