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Ghajini Türkçe dublaj Full HD 1080P İndir, Hindistan'ın en büyük iş adamlarından Sanjay Singhania, sevgilisi Kalpana ile evlenmeye hazırlanıyor. Ama düğünden önce kötü bir şey olur. Hint mafyasının liderlerinden Hajini, Kaplan'ın ölümüne neden olurken, Sanjay Kalpana'yı korumaya çalışırken kafasında demir bir sopa
yiyor. Bu olayın bir sonucu olarak, Sanjay hafızasını kaybetmeye başlar ve bir şey sürekli hafızasından silinir. Ama sanjay, kim intikam yeminetti, vücudunda ne olduğunu hatırlamak için dövmeler vardır ve belgelerin bir not a kadar olayları yazıyor. Sanjay sürekli Ghajini için intikam hamle, dövmeler ve o vücudunda yaptığı
notlar bakarak. Amir Khan'ın IMDB puanı 7.3 olan filmlerinden Ghajini'yi, aşağıda paylaştığım linklerden Türkçe olarak full HD 1080P olarak indirip izleyebilirsiniz. Ayrıca 7.0 IMDB puanı ile bunun gibi izlenebilir filmler arıyorsanız, Film İndir bağlantısına giderek diğer filmleri de izleyebilirsiniz. İsteğinizin bir film sitesi yoksa,
Teklif-istek bölümündeki yorumlarda listeleyebilirsiniz. SIESE : 3 CigolaytIMDB : 7.3IMIMAGE : 1080PD'l : TR Dublaj TURBOBIT Link LETSUPLOAD Link MEGA Link Drive Link İlgili Makaleler Direktörü: A.R. Murugadoss Oyuncular: Amir Khan, Asin, Jiah Khan, Tinnu Anand ve Pradeep Singh Rawat Yıl: 2008 Hindistan
tür: aksiyon, drama, film, gerilim, gizem, romantik nasıl Ghajini 1080p Türkçe dublaj TR-ENG 2008 BluRay Film dublaj bir özetini vermek için, Sanjay Singhia Hindistan'ın en büyük iş adamlarından biridir. Bir iş gezisi ne döndükten sonra, nişanlısı evde ölür ve o ağır yaralı kurtulur. Ama Sanjay kısa süreli amnezi muzdarip
ve Sanjay Hajini, gelini öldürdü sonra gider. Format : Matroska at 2,507kb/s Length : 3.24 GiB için 3 5m 5s 888ms Video #0 : AVC at 2,121kb/s Aspect: 1920 x 816 (2.2 2 2 2 x353) at 23976 fps Ses #0 : AC-3 on 192 kb/s Bilgi : 6 kanal, 48.0 kHz Dil : tr Sesli #1 : AC-3 on 192 kb/s Info : 6 kanal, 48.0 kHz Dil : hi metin #0 :
UTF-8 Dil : tr Metin #1 : UTF-8 Dil : tr Etiketler: Ghajini 1080p İndir, Ghajini 1080p İndir, Ghajini İndir, Ghajini Türkçe dublaj RAR Şifre indir hdblurayindir.com Film altındaki yorum butonundan sitemizden film önerilerive yorumları için isteğinizi gönderebilirsiniz. Telif hakkınızın DMCA nedeniyle siteden çekilmesi ni
bağışlamak veya sitenin sürekliliğini sürdürmek istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Telif hakkı yla korunan içeriğinizi kaldırmak için lütfen bizimle iletişime geçin. hdblurayindir@gmail.com Film İndir, Dizi İndir, Sesli Dosya İndir, Türkçe Dublaj Film indir, Türkçe Dublaj Dizi indir, 1080p indir film, 720p film indir, mail tr
film indir, mobil film indir, bedava film indir, HDB' Sanjay Singhania, Hindistan'ın en zengin işadamlarından biri. Nişanlısı Kalpina ile mutlu bir ilişkisi vardır. yakında evlenmeyi düşünenkorkunç bir korku var Maruz. Mafya lideri Hajini, Kalpana'yı Sanjay Singhania'nın önünde öldürür. Saldırı sırasında başından vurulan
Sanjay hafızasını kaybeder. Her 15 dakikada bir her şey hafızasından siliniyor. Hajini'yi bulup intikamını almaya yemin eden Sanjay, vücudunda ve defterinde hatırlanması gereken her şeye başlar. Gajini tüm bu karmaşayı çözmek için ipuçlarını takip etmek zorunda! Ghajini aksiyon, dram ve gizem, 2008 yılında
yayımlanan güzel bir film. Ghajini filmi hakkında sizi bilgilendirmek için. Hindistan'ın birkaç zengin işadamından biri nişanlısıyla saldırıya uğradı. Bu saldırıda, bu adamın gelini Hajini adında bir mafya babası tarafından onun önünde öldürülür. Bu adam intikam yemini ediyor. Ama bir sorun var, sürekli hafızasını kaybediyor.
Çare olarak, vücuduna hatırladıklarını yazmaya başlar. Eğer evinizin rahat bir ortamda bu güzel filmi izlemek istiyorsanız, web sitesi filmtorrentindir.com, turbobit linkinden indirebilirsiniz. İyi günler... Ghajini Torrent Download Ghajini Torrent Download Ghajini Torrent İndir Rar şifre film indirin: indirbakalim.com Sanjay
Singhania, ünlü bir işadamı, o bir iş gezisinden eve döndüğünde karısını öldürüldü bulur. Kendisine isabet eden demir sopalarla ağır yaralanan Sanjay kısa süreli hafıza kaybı yaşadı. Ağır bir sakatlık geçirdikten sonra, Sanjay'ın bu duruşmadan sonra tek amacı karısını öldüren Gangini'yi bulmak ve ölümünün intikamını
almak olacak. Alternatif linklerimizden ücretsiz olarak web sitemizden bu aksiyon, dramatik filmi indirebilir ve TV, tablet, PC gibi çeşitli elektronik cihazlarda sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz. Virüs Taraması : Durum : CLEAN Amir Khan filmleri indir Ghajini Indir 1080p Türkçe dublaj Sanjay Singhania, ünlü işadamı, bir iş
gezisinden eve döner ve karısını ölü bulur. Kendisine isabet eden demir sopalarla ağır yaralanan Sanjay kısa süreli hafıza kaybı yaşadı. Ağır bir sakatlık geçirdikten sonra, Sanjay'ın bu duruşmadan sonra tek amacı karısını öldüren Gangini'yi bulmak ve ölümünün intikamını almak olacak. Alternatif linklerimizden ücretsiz
olarak web sitemizden bu aksiyon, dramatik filmi indirebilir ve TV, tablet, PC gibi çeşitli elektronik cihazlarda sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz. Alternatif Link 1Alternative Link 2Alternative Link 3 Etiketler:Ghajini DownloadGhajini Türkçe Dublaj Yönetmeni: A.R. Murugadoss Oyuncular: Amir Khan, Asin, Jiah Khan, Tinnu
Anand ve Pradeep Singh Rawat Yılın Üretim: 2008 Hindistan Tür: Aksiyon, Dram, Filmler, Gerilim, Gizem, Drama, Drama, ghajini filmi indir türkçe dublaj. ghajini hint filmi türkçe dublaj indir
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