Biraderler

Biraderler, kahramanimiz, Del Tributeun,
kardesinin karisi Margaretla neredeyse
sevismesi sonucu ortaya cikan olaylarin
karmasik sonuclarinin izini suren bir
roman. Orta yasli, ergen maskaraliklariyla
birbirlerinin hayatini zindan etmeyi
beceren bu iki kardes; Del ve Bud,
hayatlarinda birden fazla secenege sahip
olmanin konforuyla yuzlesmek zorunda
kaliyorlar. Barthelmenin hayalin sinirlarini
yeniden tarif ettigi bu mukemmel eserinde,
kardeslerin asklari ve arzulari sakinimsizca
anlatiliyor, kesfediliyor ve deneyimleniyor.
The Philadelphia Inquirerin gunumuzun en
onemli Amerikan yazarlarindan birisi olma
yolunda diyerek tanimladigi Frederick
Barthelme, erkekler arasindaki hassas guc
dengelerini ve kardesler arasindaki iliskinin
karmasikligini, komik olani goren bir goz,
felsefi olana kulak kabartan bir kulak ve
gunluk detaylari kacirmayan bir fircayla
resmediyor
Biraderlerde.
(Tanitim
Bulteninden)
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