Gozlerinde Kayboldugum Gece

Askin oldugu yerde imkansiz diye bir sey yoktur. Sophie cocuklugundan beri Jakee asik,
guzeller guzeli bir kutuphanecidir ama bir restoran zinciri sahibi olan Jakein onu fark
etmedigini dusunmektedir. Agabeyi Chasein dugununde onun dikkatini cekmeye karar veren
Sophie bunu basarir, ancak egitimini gucbela tamamlayan Jake kendisini ona bir turlu
yakistiramamaktadir. Kafalarindaki soru isaretleri bir yakinlasip bir uzaklasmalarina sebep
olsa da Sophie ve Jake, aralarindaki bu muazzam cekime bir turlu engel olamaz. Isin icine
Sophienin alti agabeyi ve surpriz ikizler de girince kendilerini romantik, simsicak ve eglenceli
bir ask hikayesinin icinde bulurlar. Atesli bir hikayeyle tatli bir romantizmin mukemmel
kombinasyonu. -Barbara Freethy- Bella Andrenin simsicak romanlari icinizi isitacak. Her
kitaptan ayri bir tat alacaksiniz. -The New York Times- Cok sevimli karakterler, alev alev
yakan bir ask ve ic burkan bir duygu yogunlugu. -USA Today- (Tanitim Bulteninden)
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