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Eveeeet. İki saniye mola verip iki kez ENTER tuşuna bastıktan sonra yine karşınızdayım.
Eleştiri-yorum. Aman da aman nasıl kelime oyunu yaparmışım. Nasıl da zekiymişim ben. Çok
orjinal bi kelime oyunu bile değildi.. Neyse yavv. Galiba uykum geliyo inceden.. Ulan pazar günü
diye kediler gibi miskin miskin 3'e kadar uyumuşum hala bu saatte nasıl uykum geliyor
şaşıyorum..

Efendin sıradaki kitabımızın orjinal adı World War Z, Zombi Dünya Savaşı. Bizim Doğan Kitap
bunu çevirirkene Zombi Savaşı diye çevirmiş..

Yeri gelmişken bi paragraf açıp eleştirmek istiyorum. Hasta ve gıcık oluyorum bu yeniden ve
kafana göre, hatta çoğu zaman da KEL ALAKA çevirmelere, isimlendirmelere... Yavrum orjinal
ismiyle yayınlasanıza şu kitapları, filimleri, dizileri, vs.. Ne ayaksınız siz... Cidden hiç hoşuma
gitmiyor ve hatta kıl ile uyuz oluyorum.. (Ben de ne kıl bi adamım yav.. Adam mıyım? O da ayrı
bi konu.. Neyse yav.. Konumuza geri dönelim.)

Zombi Savaşı fiziki olarak diğer normal kitaplardan iki parmak daha uzun boylu bi kitap.. Niye
bilmiyorum. Hoşuma gitmedi. Kapağın renk kombinasyonu, renk paleti güzel ama yine de kapak
resmini de sevmedim. Orjinal kapağı daha iyiydi.

Bakınız http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/76/World_War_Z_book_cover.jpg

Ayrıca filmi de çekiliyor.. 2012'de gösterime girer heralde.. Brad Pitt var.

Bakınız http://www.5min.com/Video/Brad-Pitt-Takes-World-War-Z-to-UK-517138886
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Kitap 322 sayfa ama ekstradan boyuna bakarsak... Valla normal boyda olsa bilmiyom kaç
sayfa olur ama sanki biraz daha uzun olur gibi geliyor.. Orjinali 342 sayfaymış mesela...

Yazarın adı Max Brooks. Zombilere Karşı Hayatta Kalma Klavuzu gibi bi şey isimli başka bi
eser daha yazmış ve aslen senaryo yazarı olarak çalışan bi vatandaşmış.. Helal olsun Max.
Brad Pitt'e nasıl satmışın Zombi filmini.. Paraya para değil de Zombimani dersin artık heralde..
Biz de naçizane 2012: Ölülerin İntikamı diye bi projeye başladık ama tabii ingilizceye
çevirmezsem Türkiye'de bi mok olmaz ondan.. Sahi lan, ben şunu cidden Hollywood'a bi zarf
atıyım..

Ahhh, kitap konusu. Kitap güzeldi. Aksiyon, macera, zombiler, askeri ve karanlık psikolojik
şeyler, dünya politikleri, kıyamet sonrası senaryolar... Gibi konulara ilginiz varsa bu kitabı
saveceksiniz. Eleştirim var ama o kadar büyük şeyler değil. Zaten okuduğum kadarıyla dünya
çapındaki eleştiriler de benzer noktalara gitmiş ve beğeniler zaten daha fazla. Eleştirmiyorum o
yüzden. Yukarda saydıklarım ilgi ve beğeni alnınıza giriyorsa ve zombi konusuna derinlemesine
bakmak istiyosanız okuyun.

Hee, olur da ilerde bi zombi olayını filan dünya gerçekten yaşarsa bu kitabı okuduğunuz için
hayatta kalma şansınızın çok artacağını söyleyebilirim. Hadi gene iyisin, sen işini bilirsin..

Tayfun diye bi şarkıcı vardı benim gençliğimde lise yıllarımda.. neyse. Salla.

Görüşmek üzere sevgili okur. Sırada ne var, ne okuyacam bilmiyorum ama bi şeyler bulacaz
artık. Galiba yine Unutulmuş Diyarlara gidecem; İlahi.. Belki de Altın Buda'ya başlarım; Oregon
Dosyaları.. Yarın sabah evden çıkarken karar verecem galiba.

Çıktım.
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