Mucizeleri Saymak

Genc Willow Chance yasitlarindan oldukca
farkli ve boyle olmakla ilgili pek bir derdi
yok. O, hayatindaki tu?m onemli seylerde
parmaginin olduguna inandigi 7 sayisina
takintili, cicekli elbiseler yerine botanik
bahcesi sahibi olmayi tercih eden,
caktirmadan insanlari inceleyip tibbi
teshisler koyan bir dahi. Bu olaganustu?
tuhaf ama ayni zamanda olaganustu?
sevimli kizin hayati, anne babasini bir
trafik kazasinda kaybetmesiyle sarsiliyor.
Yeniden baslayacak... ve yolculugu ona
eslik edecek essiz karakterlerle dolu.
Gerisi, gundelik mucizeler. 2013 yilinda
New York Times coksatanlar listesine
giren ve pek cok dile cevrilen Mucizeleri
Saymak, hayatin gorkemini kutlayan,
sasirtici, eglenceli, nefis bir donusum
oykusu?. Izin verin, Willow Chance size de
iyi
gelsin.
Hayatim
boyunca
unutmayacagim, muhtesem, komik, insanin
yuregini isitan bir roman -Maria Semple,
Neredesin Bernadettein yazari- ... ilham
verici -Publishers Weekly- (Tanitim
Bulteninden)
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Goldberg Sloan - Domingo Yay?nevi en uygun fiyat ile dan sat?n al.
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