Iyi Gunde Kotu Gunde

New York Times cok satan yazari Mary
Balogh, skandallarla dolu Regency donemi
Ingilteresinden tutku dolu Huxtable ailesini
sunar. Ailenin ortanca kizi olan gururlu ve
cesur Vanessanin, genc bir dul olarak
Londranin en seckin bekarinin pesinden
kosmamak icin kendince bir sebebi vardir.
Ve bunun kesinlikle askla bir ilgisi yoktur.
Yoksa var midir? Karsi konulmaz Lyngate
Vikontu Elliott Wallacein, tasrada kendi
halinde bir koy olan Throckbridgee
gelmesi buyuk telasa sebep olur. Ablasini
sevgisiz
bir
birlesmeden
caresizce
kurtarmaya calisan Vanessa Huxtable,
evlenmek icin kendini one surer. Bir ese
ihtiyaci olan Elliott ise yerine getirmesi
gereken gorevlerinden oturu, alisilmadik
bicimde kendisine yapilan bu teklifi kabul
eder. Ne var ki dugun gecelerinde tuhaf bir
olay meydana gelir. Ortak hicbir seyleri
olmayan bu iki yabanci birbirlerinden uzak
duramazlar. Gecmiste kalan bir sirrin
cevresinde donen entrikalar (bunlardan biri
de Huxtable ailesi ile baglantilidir)
arasinda, Elliott ve Vanessa evliligin
doyumsuz guzelliklerini... ve askin cok da
uzakta olmayabilecegini kesfederler. Mary
Balogh ask romanlarinin kralicesi.
Publishers Weekly Eglenceli ve seksi.
Library Journal Yeni bir Mary Balogh
romani, her kadinin kendisine almasi
gereken bir armagandir. Teresa Medeiros
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