Gizemli Oyun

Yalanlar uzerine kurulu bir dunyada ask ne
kadar tutkulu yasanir? Esrarengiz romanlar
yazan Lucy, yeni kitabinda internet
uzerinden tanistigi kurbanlarini bogarak
olduren bir kadin seri katilin maceralarini
yazmaya karar verir. Lucy, kahramaninin
neler hissettigini anlamak icin her turlu
oyunu oynamaya hazirdir. Kendini seri
katilin yerine koyar ve internette tanisip
bulustugu her adama yeni bir kurban
gozuyle bakar... Lucy kitabi icin arastirma
yaparken, gercek hayatta da tipki yazdigi
hikayeye benzer cinayetler islenmektedir.
Polis memuru Quinn de Lucy gibi katili
internetten bulabilecegini dusunmektedir.
Lucy ile Quinn yalanlarin yon verdigi bir
bulusmada bir araya gelir ve kendilerini
tahmin edemeyecekleri kadar tutkulu bir
iliskinin icinde bulurlar. Quinne gore katil
Lucydir; Lucyye goreyse Quinn seri katilin
kurbanlarindan biri olabilecek kadar
siradan bir tesisatci. Yalanlarla baslayip
tutkuyla sekillenen bu tehlikeli ve gizemli
oyun acaba nasil sona erecektir? Komedi,
seks ve vahsi romantizm... Iste Rachel
Gibson! New York Times Elinizden
birakamayacaginiz kiskirtici bir ask
hikayesi. Romantic Times Bastan cikarici
bir tempo ve asla vazgecemeyeceginiz bir
roman. Publishers Weekly Eglenceli ve
seksi. Entertainment Weekly Canli, atesli
ve kurnazlikla dolu bir kitap. Gibson bu
romaninda sizi kendisine hayran birakiyor.
Library Journal Sicak, zekice kurgulanmis
ve akillica yaratilmis karakterler. Julia
Quinn
Gizemli
oyun,
kendinize
alabileceginiz mukemmel bir hediye.
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