Goz Ucuyla

Gerilim romanlarinin en buyuk ustasi
olarak nitelendirilen ve butun dunyada
milyonlarca hayrani olan Dean Koontz,
yetenegi elestirmenler tarafindan da
tartismasiz kabul edilen bir yazar. Goz
Ucuylada Koontz, bilincalti korkularimizin
herkesin kolay kolay cesaret edemeyecegi
kadar derinlerine iniyor bu kez. Yasamin
anlamini, simdiye dek yaratmis oldugu en
unutulmaz karakterlerle gozler onune
seriyor. Olaganustu yeteneklere sahip
Barty Lampion... Hic tanimamasina karsin
Lampionu yok etmeye ant icmis acimasiz
bir adam. Vahsi bir tecavuz sonucu
dunyaya gelen bir kiz... Ve bu uc kisinin
yazgilarindaki gizemli baglantinin neden
oldugu akla hayale sigmayacak olaylar
zinciri... Bu kitabi okuduktan sonra,
dunyaya bakisiniz degisecek!...
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