Guvercin Bekcileri

Otuzdan fazla kitap yazan, kitaplari 20
farkli dile cevrilip dunya genelinde 100e
yakin ulkede yayimlanarak 80 milyon
adetten fazla satan Alice Hoffman, en
gizemli romanlariyla simdi Turkiyede...
Guvercin Bekcileri (The Dovekeepers),
Alice Hoffmanin en hirsli ve buyuleyici
romani, arastirma ve hayal gucu yetenegini
ortaya koydugu bir basyapit. Yaklasik iki
bin yil once, dokuz yuz Musevi aylarca
Romali askerlere Masadada karsi koydu.
Eski tarihci Josephusa gore bu katliamdan
iki kadin ve bes cocuk kurtuldu. Bu trajik
ve etkileyici olaydan yola cikan Hoffmanin
romani; her biri Masadaya farkli yollardan
gecerek gelmis dort olaganustu cesur,
becerikli, duygusal kadinin muhtesem
hikayesini anlatir. Bagimsiz bu dort
kadinin yasamlari karmasik ve atesli bir
sekilde kusatmanin umutsuz gunlerinde
kesisir. Hepsi guvercin bakicisidir ve
kendilerine has sirlari vardir; kim olduklari,
nereden geldikleri, onlari kimin yarattigi ve
sevdikleriyle ilgili... Muhtesem... Bu
olaganustu romanda tarihi donemler
buyuleyici bir isikla hayat buluyor. Parade
(ABD) Konusu, buyusu, akiciligi ve guzel
anlatimiyla muazzam bir kitap... Gercek bir
basyapit. Daily Mail (INGILTERE)
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