Son Yuzlesme

Herkes bir gun olecek. Cesur ol! Cocuklugunu hasta annesinin siddet ve korkunc travmalarina
maruz kalarak geciren ve simdi genc bir kadin olan Charlie, gecmisini arkasinda birakarak
yeni bir hayat icin Bostona yerlesir.Bu baslangica alisirken cok sevdigi ikiarkadasinin bir yil
arayla oldurulmesi Charlieyi seytani bir yapbozun icine sokar, cunku ona gore siradaki hedef
kendisidir. Katiliyle yuzlesecegi gun icin yasayan Charlie, bu karsilasmada gecmisiyle ilgili
hic bilmedigi gercekleri de ogrenir ancak bu her seyi daha da altust eder. Lisa Gardner, Son
Yuzlesmede ustalikla kullandigi uslubuyla bu sefer okuyuculari inanmakta zorlanacaklari bir
hikayenin korku, siddet ve supheyle harmanlanmis ayrintilarinda yolculuga cikariyor. Lisa
Gardner, okuyuculari birkac gece uykusuz birakmayi planlamis. Bu kitap daha basindan
itibaren sizi yakalamayi basariyor. -The Huffington Post- Yazin tarziyla Lisa Gardner
koltugunu kolay kolay kimseye kaptirmayacaga benziyor. -Lee Child- Surukleyici bir roman...
Sayfalari hizla cevirmekten kendinizi alamayacaksiniz. -The Wall Street Journal- Gardner
kitabin son sayfasina kadar katili size gostermeyip, merakinizi koruklemeyi basariyor. -Los
Angeles Times- Lisa Gardner edebiyat dunyasinda diger yazarlarin cesaret edemedigi yeni bir
cigir aciyor. -The Providence Journal- (Tanitim Bulteninden)
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- 22 min - Uploaded by TeknizmoBir adventure efsanesi olan Full Throttle oyununun elden
gecirilmis versiyonu olan Full Allah?m yaa, su s?ralar sans?mdan m?d?r bilmem, hep
heyecanl? ve guzel kitaplar geciyor elime. En son okudugum bu Son Yuzlesmede Sair Ibrahim
Ayhane ait Son Yuzlesme adl? siiri okumak icin t?klay?n?z.Son Yuzlesme ve Lisa Gardner
Kitaplar?n? Kap?da Odeme ve Ucretsiz Kargo Imkan? Ile dan Sat?n Alabilirsiniz.Son
Yuzlesme. HERKES BIR GUN OLECEK. CESUR OL! Cocuklugunu hasta annesinin siddet
ve korkunc travmalar?na maruz kalarak geciren ve simdi genc bir KateGozu kara otoriter bir
dedektif . Rick Zeki bir h?rs?z . As?l heyecan h?rs?zla polis ayn? tarafta oldugunda baslar!
Cinayet masas? dedektifi Kate Sullivan Lisa Gardner MARTI YAYINLARI GERILIM Turkce
(Orjinal Dili:Ingilizce) 528 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz -- 14 x 21 cm ISBN :
97860534819042013.SON YUZLESME kitab?, SON YUZLESME kitab?n?n yazar? LISA
GARDNER, MARTI 2013 bask?s?, kitap fiyat?, SON YUZLESME kitab? hakk?nda
yorumlar?, bilgileri, En yeni Son Yuzlesme ile ilgili kitap al?nt?lar?n?, yazar sozlerini, 1k
okurlar?n?n kitaplardan, yazarlardan yapt?klar? etkileyici al?nt?lar? inceleyebileceginiz sayfa.
Lisa Gardner ile lise y?llar?mda tan?sm?s ve okudugum 3 kitab?na da hayran olmustum…
Son yuzlesme kitab?n? da arkas?n? bile okumadan direkt Son Yuzlesme - Lisa Gardner gercek
kullan?c? yorumlar?na ve ozelliklerine bakmadan urun almay?n.Son Yuzlesme - Lisa Gardner
en iyi fiyatla Hepsiburadadan sat?n al?n! Simdi indirimli fiyatla online siparis verin,
ayag?n?za gelsin!son derece sak?ncal? buldugum bir dizi, psikolojimi bozmakta. dunyam?
karartmakta. hadi konunun sonunda ulvi bi mesaj bulabilsem gam yemicem, sen ol nas?l Lisa
Gardner, Son Yuzlesmede ustal?kla kulland?g? uslubuyla bu sefer okuyucular? inanmakta
zorlanacaklar? bir hikayenin korku, siddet ve supheyle Son Yuzlesme : OLUMUN SOGUK
NEFESI Hic bir sucu olmayan masum insanlar gun gelir bir cinayete kurban giderler. Kim
taraf?ndan, nas?l ve ne icin
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