Donum Noktasi

Trevor, dudaklarima yapisiyor ve yalnizca
cumlemi degil nefesimi de kesiyor.
Yuzumu ellerinin arasina aliyor ve
dudaklarini yavasca benimkilerin uzerinde
gezdiriyor. Vucudumdaki butun sinir uclari
elektrige kapilmis gibi. Sonra geri cekilip
gozlerimdeki ifadeyi inceliyor. Beni tekrar
kendine
cekmeden
once,
Beni
kaybetmedin, diyor. Tam onu butun gun
boyunca opebilecegime karar verdigim
anda, Addison? diyor. Evet? Ya bu, bir
Arastirmaysa? diye soruyor. Kaskati
kesiliyorum. Ne? Bunu daha once hic
dusundun
mu?
Ya
simdi
icinde
bulundugumuz bu an, gercek degilse? Ya
sadece olasilik dahilindeki bir hayali
goruyorsan? Ustalikla kurgulanmis, enfes
ve zekice bir hikaye. -Kiersten White, New
York Timesin en cok satanlar listesinden
Paranormal adli eserin yazari- Essiz
kurgusu icinde iki gercekligin ayni anda
akisini izledikce kendinizi karakterlere
yalvarirken bulacaksiniz -o telefonu sakin
acma, o eve sakin girme, sakin o adamla
konusma. Donum Noktasi hem gerilimli ve
romantik hem de zorlu ve buyuleyici.
Kesinlikle dikkate deger bir baslangic.
-Robison Wells, Variant adli romanin
yazari- (Tanitim Bulteninden)
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