Iyi ki Dogdun Ask

Ayni anda dogum gunlerini kutlayan uc
kisi, yasamlarinin donum noktasinda
olduklarinin
farkindadirlar.
Mumlar
uflenecek, gecmise veda edilecek, gelecek
icin dilekte bulunulacaktir... Valerie
Wyattin kizi April, annesinin aksine
gozlerden uzak, sakin bir yasam
surmektedir. Tek ortak noktalari islerine
bagliliklari olan anne kizin yasamlari, yine
onlar gibi ayni gun dogan Amerikan
futbolunun unlu yuzu, capkin Jack Adams
ile ansizin cakisir. Bu uc bilinmeyenli
denklemde Jack nasil bir rol ustlenecektir?
Sonradan hayatlarina giren ve zorlu bir
cocukluk gecirmis olan Mike Steinmanin
bu seruvene etkisi ne olacaktir? Iyi ki
Dogdun Ask unluler dunyasinin sira disi
iliskilerini ve bu karmasik dunyada gercek
aski bulmanin zorlugunu anlatan tutku,
ihtiras ve askla bezenmis duygu yuklu bir
roman... (Tanitim Bulteninden)
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