Elveda Guzelim

Dev iriliginde bir adam... Kidemli bir
gangster... Hapisten yeni cikmis... Sevdigi
kadini ariyor. Bir bataklikta buldugu, bir
bataklikta birakip hapse girdigi kadini...
Hasretini uzun hapishane gecelerine katik
ettigi eski sevgilisini... Oldurmek icin degil
hala kadina asik oldugu icin... Elbette
gergin, sabirsiz ve ofke dolu... Hic
kuskusuz
yolu
dedektifimiz
Philip
Marlowela kesisecek. Dedektifimiz once
bu ise pek sicak bakmasa da ister istemez
kendini olaylarin ortasinda bulacak. Cunku
bu ask hikayesinin derinliklerinde baska
entrikalar oldugunu fark edecek. Kadim
entrikalar: Insanoglunun ahlaksizligi, deva
bulmaz bencilligi, keskin acimasizligi...
Ahmet Umit Buyuk Uyku kitabiyla
tanistigimiz dedektif Philip Marloweun
maceralari Elveda Guzelim ile devam
ediyor. Ilk kez 1940ta yayimlanan bu eseri
Raymond Chandler serisinin ucuncu kitabi
olarak Sinan Fisek cevirdi, Everest
Yayinlari olarak Amerikan polisiyesinin
klasiklesmis
isimlerinden
Raymond
Chandler kulliyatini, Turk polisiyesinin
usta ismi Ahmet Umit editorlugunde
sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Raymond Chandler, Elveda Guzelim kitab?n? inceleyin, uygun fiyatlar ve taksit secenekleri ile tek t?kla sat?n alma
keyfini da yasay?n!Dev iriliginde bir adam K?demli bir gangster Hapisten yeni c?km?s Sevdigi kad?n? ar?yor. Bir
batakl?kta buldugu, bir batakl?kta b?rak?p hapse girdigi kad?n?.Bella Ciao asl?nda bir Italyan halk sark?s?d?r. Po
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