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Ana Sayfa /EDEBIYAT/FANTAZİ/Adaçayı Korkusu (Gunsezi'nin Katili Kral 2. Gün) Her adaçayının korktuğu üç şey vardır: dalgalı denizler, aysız gece ve yumuşak başlı bir adamın gazabı. Adaçayı Korkusunda kota kahramanlığa ilk adımları atar ve bir insanın hayatı boyunca bir efsane olmasının ne kadar
zor olduğunu öğrenir. Höyüğün uyuyan krallarından prensesleri kaçırdım. Trebon şehrini yaktım. Geceyi Feluryan'la geçirdim ve kendi canımı ve aklımı almayı başardım. Çoğu insandan daha genç yaşta üniversiteden atıldım. Gün ışığındaydım. Tanrılarla konuştum, kadınları sevdim ve şairleri ağlatan
şarkılar yazdım. Benim adım Kwot. Belki beni duymuşsundur. Kitabın Adı : Bilge KralKatil Günlük Korkusu: Gün İki Bilge Adam Fear Yazar (lar) : Patrick Rothfuss Çevirmen : Cihan Karamanc' Editör : Bora Zenger tür : Fantastik sayfa Sayı : 1142 Edebi yorum (0) Edebi yorumu (0) ben ilk noktadan
önceden sipariş ve elime ulaştı bir teşekkür kitabı. kitabın devamında rüzgarın adı. Bilge bir adamın korktuğu üç şey vardır: aysız bir gece, fırtınalı bir deniz ve kitabın arka tarafında yumuşak kafalı bir adamın gazabı. Kitabın kendi hızı vardır, eksende eylem beklentisiyle rotanızda onun coşku bırakır; Nasıl
ilgini kaybedeceksin, parmak ağzına bal çalar ve sonunda ilk kitaptan daha çok gülümser ilk kitaptaki nesnelere ve insanlara bir sürü tebrik gönderir ve der ki: İşte bu, anlamı budur. İkinci kitap beklenenden daha erken yayınlandı; Üçüncü gün kitapta en kısa sürede sahadaki yerini alırsa, takipçisini
memnun edecektir.özellikle trigun...--- spoiler ---İkinci gün aysız geceyi ve fırtınalı denizi anlıyoruz; İlk kitabın sonunda ---, ikinci günü hakkında bilgi verdi ve hatta üçüncü gün --- hakkında biraz. kitap rüzgar adı kadar heyecan verici ve heyecan verici. Adı adaçayı korkunç önerisi; okurken yastıktan destek.
Yavaşça sözlüğü kopyalıyorum. Patrick Rothfuss tarafından yazılan romandır. Evet, doğru değildi. Ama iş kalbe geldiğinde ne fark eder ki? Biz insanlar bir şeyi sevdiğimizzaman, onu severiz. mantığın bunda yeri yoktur. hatta irrasyonel aşk birçok yönden gerçek aşktır. Sevmek için bir sebebi varsa herkes
sevebilir.' bir kitap, 1138 sayfalık bir tuğla. Bunu metroya götürüp okuduğumda, tek bacaklı silahını çıkaran bir tuckleberry gibi hissediyorum. Bunu kardeşimiz Patrick yazdı. İstisnasız olarak kimse kitabı görüp çekmedi. Tabii ki olmaz! Patrick az 2.050 sayfa üçüncü kitap yazdı piç; Seni buradan arıyorum!
Ana karakterimiz son derece yetenekli, eksantrik, karizmatik ve yaşına göre son derece olgun. hatalar, mutsuzluk, beceriksizlik... Bazen bir keskinliği vardır, bir sosyopata kaçan bir callicon. Ama aslında onun iyi bir adam olduğunu biliyoruz. Kimsenin haklarını yemez, yemeyenleri kötü düşünmez. Yani
ahlaki duyarlılık, sağduyu her zaman ona hükmeder.ama iyilik bölümünde, Simmon'a bir şey söyleyemez, bize söyler. Çılgın bir doktor, bir dier'in ilaç uğruna binlerce insanı diri diri katlettiğini meşrulaştırır. Ama bu çalışmalar sayesinde, sonraki yüzyıllarda, orada öldürülen lerin en az on kat daha fazla
insanın hayatta kaldığını söylüyor. Okur okumaz, aniden kvothe ve Patrick rothfuss çocuklar serinledi. Ne adanmışlık! Nedir bu faşizm? Sen kimsin, hayatını kime feda ediyorsun? Evet, evet! İkinize de dertlerinizi versin! Hikaye anlatmanın yolu bazen resmen bir destana dönüşen bir kitaptır. Buz ve Ateş
serisinin de yer aldığı Harry Potter'dan bu kadar uzağa sürüklendiğimi hatırlamıyorum. Bu ikisini nasıl karşılaştıracağımı bilmiyorum. Çünkü her ikisi de kurgu eseri olmasına rağmen, birbirlerinden çok farklılar. Asoiaf karakter zenginliği, hatta belki de kurgu açısından önde olabilir, ama bu kitabın dediği
şekilde garip daha heyecan verici olduğunu düşünüyorum. --- sağlama açısından: ---, ne spoiler ve milyonerler kadınlar hakkında yazmak. kafiyeli, övüyor ve yalan söylüyorlar. Kıyıdaki denizcilerin şişip sessizce inen okyanus dalgalarına kendi gözleriyle baktık. Yaşlı askerlerin kalplerinin deriye
dönüştüğünü gördüm. Sözlerim güzel. Bu adamlar aşkın ne olduğunu bilmiyorlar. Ne şairlerin sözlerinde ne de denizcilerin gözünde bulamazsınız. Aşkı öğrenmek istiyorsan, müzik yapan şirket adamının ellerine bak. ---, sevginin ne olduğunu bilir--- bir erkek. Ya da hiçbir şey, okuyacak birini bulamazsın.
Bir kuruş bile eğlenmedik, o yüzden elimizde kalacak. Serinin ilk kitabı, rüzgarın başlığından daha güzel. Finalden önce bitirebildim, ama üçüncü kitap çıktığında, keşke okumasaydım. Üçüncü kitabın 2016'da falan yayınlanacağını söylüyorlar. Patrick Rothfuss bu açıdan biraz George R.R. Martin'e
benziyor. 2007'nin ilk kitabı, ikinci 2011, üçüncü kader... Belki de şimdiye kadar okuduğum en iyi kitap. Tema ve izations çok iyi. Yazar üçüncü bir yazamadı. Ben üçüncü kitap, 2 Sayfa 277 Başlık Sage Fear Wise Man Fear Yazar Patrick RothfussTranslist Cihan KaramanciCountry ABD Dil İngilizce Türü
Fantasy Release 2014 Publisher DAW Kitaplar (ABD)Sayfa 1142ISBN 978-97 daha büyük olacağını düşünüyorum 8-978-0 Adaçayı Korkusu Adaçayı Korkusu Adaçayı Korkusu Adaçayı Korkusu (King Killer Gunsezi: Day Two) Patrick Rothfuss tarafından fantastik bir roman. 1 Mart 2011'de ABD'de ve
2015'te Türkiye'de piyasaya sürüldü. Bu, Gunsesi'nin Kralın Katili serisinin ikinci kitabıdır. Patrick Rothfuss'un blogunda kitabın ilk taslağını 11 Mayıs 2009'da editörüne sunduğunu yazdı. 28 Nisan 2010'da Rothfuss kitabın 1 Mart 2011'de yayımlanacağını duyurdu. İlk kitabı Fear of the Sage'den iki ya da üç
kat daha kalın olacağını söyledi. Değerlendirme kitabı dünya çapında ticari başarı elde etti ve New York Times tarafından fantastik kitaplar listesinin başında yer aldı. Yazar George R. R. Martin kendi blogunda yazdı: Adaçayı Korkusu beklemeye değerdi. Resmi olarak kitaptan bir içki içtim ve bir tane daha
içmeye hazırım. Bu adam Rothfuss gerçekten iyi, diye yazdı. Ben biliyorum zaman söyleyeceğim i söyledi ... Patrick Rothfuss günlüğü. 28 Nisan 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2018. Özel Etkinlik: Roma'da... Patrick Rothfuss günlüğü. 12 Mayıs 2009 tarihinde
kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2018. Bu Drafty burada mı? Patrick Rothfuss günlüğü. 26 Şubat 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Tarih: 1 Kasım 2010. NYT Besteller fantezi listesi, 15 Mart. Fantasyhotlist.blogspot.com. 18 Mart 2011, 28 Eylül 2016 Erişim Tarihi: 15 Ağustos 2018.
Taylor, İhsan. En çok satanlar - The New York Times. Nytimes.com 23 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2018. New York Times gazetesi. En Çok Satanlar: Ciltli New York Times Şirketi. Tarih: 4 Şubat 2013. Değerlendirme -leri. Patrick Rothfuss. 5 Ekim 2010
tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2018. Adria News Interview (Summer 2014) 2011 Patrick Rothfuss March ve Fear of the Sage on The BookBanter Interview Online Book List yazarının web sitesinden harici bağlantılar elde edilebildi. ANA SAYFA Kitap Edebiyatı Roman Fantasia
(Promosyon bülteninden) Hamur Türü : 2. Hamur İlk Yıl Baskı : 2011 Baskı Sayı : 5. Dil baskı : Türk medya türü : Kağıtsız ürün harika. Bu yüzden beş yıldız. Rezervasyon ile tek sorun, şu anda hepsi onJet yoğunluğu bir sürü olmasıdır. Ertesi gün gelecek olan kitap üç gün sonra ortaya çıktı. İncelemeci
bu ürünü satıcıdan aldı.b'm' (29) - İstanbul Bu değerlendirme faydalı mı? Teşekkürler. Hızlı ve güçlük
puanı için teşekkürler sahibi burada satıcıdan bu ürünü aldı. İsG - İzmiri bu değerlendirme faydalı mı? Teşekkür ederim.arkadaşımın sert tavsiyesinin yarı fiyatına aldığım için çok mutluyum, sahibinin
incelemesinin tadına güvendiğim için çok mutluyum bu ürünü burada satıcıdan aldım.i'k' - DenizliBu puan faydalı mı? Teşekkürler.19 Ağustos 2019, Pazartesi günkü Great Review sahibi burada hepsi nden bu ürünü aldı. Brahim D e - İstanbulIt puanı faydalı mı? Ben genellikle hiç yorum yok, ama kitaplar
söz konusu olduğunda, bazı yanlış şeyler sabitleme hakkında yorum yapma ihtiyacı hissediyorum. Ben vasat olarak ifadeler gördüm, özellikle yorum, ve bu yüzden bir açıklama yapmak için uygun bulundu. Bu kitabın arkadaşları fantastik edebiyatın başyapıtları arasında yer alıyor. Bu sadece bir kelime
değil, gerçek bir başyapıt. Türün sahipleri bile Patrick Rothfuss'u gökyüzüne koyamadı. Bugün, harika Game of Thrones yaratıcısı, George RR Martin, olsun başka bir usta Ursula K. Le Guin övdü. Bu nedenle, sevgili arkadaşlar, eğer kitap okumak ve özellikle büyük şeyler okumak yabancı iseniz, o
olacak. Hem ilk kitap hem de bu kitap, güç ve dil tasviri çok büyük olan bir yazar tarafından yazıldığı için, popüler çöp okumaya alışkın insanlar bu diziyi anlamayacaktır. Bir kitap vasat bulur kişi türü kesinlikle hem edebiyat ve özellikle bu tür için bir yabancı, ve kim ne diyor hakkında hiçbir şey bilmiyor.
Yıllardır çalışan ve hala bitiren bu ustaya saygısızlık, üçüncü kitabın üstünde bile. Yorumları ciddiye alma. Diyorum ki, oku ve seni kotanın hikayesini dinlemeye davet ediyorum. Gökhan SH Bu inceleme faydalı mı? Teşekkür ederiz.14 Ekim 2019, Pazartesi7. Yayının ilk 30 sayfası yanlış yazdırılır, bu
nedenle her 4 sayfadan 2'si tamamen boştur. Tabii ki, ilk iki bölüm okumak mümkün değildir. Serkan Be (33) - İzmirI bu değerlendirme faydalı mı? Teşekkürler????????. Eleştirmen bu ürünü satıcıdan aldı. EROL (52) - İstanbul Bu değerlendirme faydalı mı? Teşekkürler. Harika bir roman tavsiye ederim.
Kurgu hayranları için tabii ki. İncelemeci bu ürünü satıcıdan aldı.serkant ve (47) - AnkaraIt skoru faydalı mı? Teşekkür ederim.08 Ağustos 2019, Perşembe her şeyden önce, bu bir kitap değil, bir başyapıt. Bu otel sahibi, özel bir kişi, ağzından hikayesini anlatıyor büyük bir kitaptır. Bu, pek çok zorluk la
karşı çıkan ama vazgeçmeyen bir çocuğun hikayesidir. Teşekkürler. Nurai AZ - IstanbulI bu değerlendirme faydalı mı? Teşekkür ederim.30 Kasım 2016, Çarşamba'ok heyecan verici bir kitap. O kalın teni gördüğümde nasıl biteceğini sana ilk söylemiştim ama neredeyse yarısını dört günde bitirmiştim.
Eleştirmen bu ürünü satıcıdan aldı. Tolga I (45) - İstanbulIt puanı faydalı mı? Teşekkür ederim.14 Aralık 2017, Perşembe yıllardır bu kitabı gerçekten anlamayanlar için okuyorum İbrahim u' (30) Bu yorum faydalı mı? Teşekkür ederim.21 Mayıs 2016, SaturdayEpik fantastik için devrimci bir kitap. Aleyna
Merial CK Bu değerlendirme faydalı mıdır? Teşekkür ederim.23 Şubat 2015, MondayThird Tolkieny bu adamın fantastik edebiyatından. Süper ve asla sıkma anlatısı.muazzam akıcılık.fantastik edebiyat severlerin başucu kitabı. Teşekkürler. Bitene kadar rahat etmeyeceksin. Ben 3 gün içinde 24 saat
toplam okuma bitmiş, ben bunu yaparken pişman asla. Keşfedilmesi gereken bir anlatı ... Goexu AZ Bu değerlendirme yararlı mı? Teşekkür ederim.14 Şubat 2013, Perşembe bitireceğim. Ustaca yazılmış bir hikaye ve her şeyi içeren bir tema. Fantastik edebiyat severler için hiç yoktan iyidir. Asla pişman
edilemeyeceğin bir iş. Oku, parla. Emre Bercan I (24) Bu değerlendirme faydalı mı? Teşekkür ederim.yorumlara katılmıyorum. İlk kitap vasat ve fantastik olmaktan çok uzaktı. Farklı değil. Ben büyük bir umut ile serinin ve auri kitapların her iki cilt satın aldı, ama hayal kırıklığına uğradım. Bence kitaba bak
ve al. ELYAN O'A (39) Bu skor faydalı mı? Teşekkür ederim.13 Eylül 2012, Perşembe şimdiye kadar yayınlanan her iki kitabı da okudum. Yorumlar doğru. Fantastik edebiyatta temiz bir soluk. Kitabı elinden alamazsın. Serinin geri kalanını bekliyoruz. Murat M. (50) Bu inceleme faydalı mı? Teşekkürler. AS
EZ - AnkaraDevaluation sahibi burada satıcıdan bu ürünü aldı. DE TK - Kotsaeli Cocaeli bilge adamın korkusu pdf. bilge adamın korkusu epub. bilge adamın korkusu kaç sayfa. bilge adamın korkusu serisi. bilge adamın korkusu kitap. bilge adamın korkusu 3. kitap. bilge adamın korkusu kitapyurdu. bilge
adamın korkusu kitap yorumu
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