Koruyucu Melegim

Garwood bir kez daha usta bir yazar
oldugunu kanitliyor. Bu kitabi sakin es
gecmeyin! Rendezvous. Zumrut, kara
govdesi dalgalari yararak ve yelkenleri
ruzgarda
suzulerek
denizlerde
ilerlemektedir.
Gemide,
mallari
yagmalanan zenginlerin hor gordugu ve
bahsedilen bagislarla sikintilari dinen
fakirlerin sevdigi korsan Pagan vardir.
Cainewood Markisi, kardesinin olumunun
intikamini almak icin korsani bulmaya ant
icmistir. Fakat dalgali kizil saclari ve
zumrut yesili gozleri olan buyuleyici Jade
karsisinda belirdiginde onu pesindeki kotu
adamlardan korumaya karar verir. Genc
kadin sinir bozucu derecede huysuz ve
muhtesemdir. Hicbir kadinin yapamadigini
yapip kisa surede onu etkisi altina alir ve
onun becerikli dokunuslarina vahsi bir
istekle karsilik verirken birlikte asklarinin
gucunu sinayacak bir ihanet agina dogru
cekilirler. New York Times cok satanlar
yazari Julie Garwood tutku ve entrika dolu
bu unutulmaz romanda okurlarini yine
heyecanin zirvesine cikariyor... (Tanitim
Bulteninden)
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