Paranoya

Cetin, karanlik ve akici bir macera...
Harika bir anlatim. -David PeoplesParanoya, cagdas romana unutulmasi guc,
yeni bir ses getiriyor. John Rector, aldatici
bir zarafetle her satira karanlik bir titresim
kazandirmis. Bastan cikarici turden bir
psikolojik gerilim... Tek kelimeyle
bayildim! -Sean Doolittle- John Rector,
hasat zamanindaki bir traktor gibi
ruhunuzu yarip gececek, fena halde
surukleyici bir roman kaleme almis. Iyi
kurgulanmis ve karanlik bu roman,
okuyuculara deli bir adamin zihnine giris
bileti kesiyor. Paranoyaya kapilirken
gelecek soklara hazirlikli olun.-Suspense
Magazine- Iyilesmis eski bir hukumlu
cinayet islediginden kuskulanirsa ne olur?
John Rectorun karanlik ve buyuleyici
psikolojik gerilim romani Paranoyada,
Ciftci Dexter McCray hem supheli hem
dedektif oluyor. Sorunlu gecmisinden
kacmaya calisan bu adam, evi terkeden
karisini olumle tehdit ettiginin ertesi gunu
misir tarlasinin yanindaki kavak korusunda
genc bir kizin cesedini bulur. Masumiyetini
kanitlama umuduyla gercegi tek basina
aramaya cikar. Simdi, ailesinden ve
arkadaslarindan ayri ve cinayet sirasinda
nerede
oldugunu
kanitlayacak
bir
mazeretten yoksunken dagilmis bir hayatin
parcalarini toplamasinda ona yardim
edebilecek tek bir kisi vardir: Olu kizin
kendisi... Rector, hikayenin ve Katil kim?
tarzinin
karmasikligini
anlamis,
okuyucularini hem akilda kalici hem de
huzursuz edici bir yolculuga cikariyor...
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