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Barkod

I.KİTAP: KARA ADAMI
Başka hiçbir yazar bu muazzam hikâyeyi anlatmakta, Michelangelo, Van Gogh ve Freud üzerine çalışmış ve yazılar yazmış
Irving Stone’dan daha yeterli olamazdı. KÖKEN, sadece Beagle gezisinin anlatısı değil, aynı zamanda çoğunlukla Darwin’in
sağlığına ağır darbeler vurmuş, bir ömür süren entelektüel sorgulamalarının; eski dostları birbirine düşüren akademik ve dini
tartışmaların ve onun sevgili eşi Emma ve yedi çocuğu ile olan aile saadetinin de anlatısıdır. Stone’un benzersiz tarzı, Horn
Burnu kasırgasının yarattığı kaostan, İngiltere’nin en önemli bir grup kaşifinin çalkantılı da olsa sevgi dolu dostluklarına ve
Darwin’in Kent şehrinde bulunan evi Down House’taki kum yolun huzuruna kadar her şeyin hayat bulduğu bu geniş kapsamlı
kariyerinin tamamını kapsamaktadır.
II.KİTAP: DÜNYA TERSİNE DÖNSÜN

Başka hiçbir yazar bu muazzam hikâyeyi anlatmakta, Michelangelo, Van Gogh ve Freud üzerine çalışmış ve yazılar yazmış
Irving Stone’dan daha yeterli olamazdı. KÖKEN, sadece Beagle gezisinin anlatısı değil, aynı zamanda çoğunlukla Darwin’in
sağlığına ağır darbeler vurmuş, bir ömür süren entelektüel sorgulamalarının; eski dostları birbirine düşüren akademik ve dini
tartışmaların ve onun sevgili eşi Emma ve yedi çocuğu ile olan aile saadetinin de anlatısıdır. Stone’un benzersiz tarzı, Horn
Burnu kasırgasının yarattığı kaostan, İngiltere’nin en önemli bir grup kaşifinin çalkantılı da olsa sevgi dolu dostluklarına ve
Darwin’in Kent şehrinde bulunan evi Down House’taki kum yolun huzuruna kadar her şeyin hayat bulduğu bu geniş kapsamlı
kariyerinin tamamını kapsamaktadır.
Biyografik romanın ustası olarak kabul edilen Irving Stone’un hiçbir takdime ihtiyacı yoktur. Van Gogh hakkındaki Lust for
Life’ndan (Yaşama Tutkusu), Michelangelo hakkındaki The Agony and the Ecstasy (Iztırap ve Coşku), Sophia ve Henry
Schliemann’ın Truva’yı ararken yaşadıkları romantizmi anlatan The Greek Treasure’a (Yunan Hazinesi), en çok satanlar
olarak kabul görmüş ve adını herkesçe bilinir kılmıştır.
Cümle Yayınları olarak Türkçede Irving Stone kitaplarına bir yenisini daha eklemenin haklı kıvancını yaşıyoruz.
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