Konus Benimle

Sohbet insanin tum eylemleri arasinda en
insana ozgu olanidir ancak bu yetenek
dogustan edinilemez. Daniel Menaker
mektuplari, hayat tecrubelerini ve yaptigi
keyifli soylesileri harmanlayarak sohbet
uzerine sasirtici ve oldukca eglenceli bir
dille yazdigi kitabiyla dunya ustunde
bulunma sebeplerinizi degistirmeye kararli.
Bilincli ve keyifli sohbetlerin bizi gelistirip
bulundugumuz basamaktan yukarilara
tasiyacagini savunan Menaker, bu kitapta
okuyucusuna
soyle
sesleniyor:
Konusmakta
oldugumuz
kisinin
ozelliklerini kesfederken onun sikayet ve
tasarruflarinin,zevklerinin
ve
hosnutsuzluklarinin,
meleklerinin
ve
seytanlarinin neler oldugunu anlar ve
boylelikle kendimizi de kesfederiz.
Insanlari taniyarak ve onlarin da bizi
tanimasina izin vererek daha mutlu bir
hayata adim atabiliriz.. Daniel Menaker,
yirmi alti yillik basin ve yazarlik
kariyerinin verdigi gucle, bizi anlamanin ve
anlasilmanin yarattigi keyifli dunyaya
davet ediyor. Daniel Menakerin her turlu
sohbete kattigi ilham ve buyuyu sohbet
hakkinda
yazdigi
bu
kitaba
da
katabilecegini tahmin edebilirdim. Sosyal
konusmalarin nasil isledigine dair canli
analizler aktaran KONUS BENIMLE enfes
bir acilim olarak karsimiza cikiyor.
BILLY COLLINS, ABD Eski Devlet Sairi
ve Ballisticsin yazari
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