Senin Icin

Tek gecelik bir kacamak, mutlu son getirir
mi? Kendi barini isleten Kevin Kowalski,
eline telefon numarasini yazacak kadar
israrci kadinlara aliskindir. Onlardan
birkaciyla her gece tanismaktadir. Oysa
onun bir kadinla yakinlasmasi icin en basta
o kadina gercekten ilgi duymasi
gerekmektedir. Daha once evlenip bosanan
Kevin icin iliskiler arenasi, artik daha
secici ve dikkatli olacagi bir mayin tarlasi
gibidir. Tum bu karmasanin ve hizli
yasantisinin icinde bir gece, Beth Hansenle
tanisir. Iste bu defa isler degismistir.
Gercekten ilgisini ceken Beth ile
yakinlasmaya hazirdir. Ancak Beth, birlikte
gecirdikleri ilk geceden sonra sabah
erkenden Kevinin yanindan ayrilmistir.
Bethle birlikte uyuyup yalniz uyanan
Kevin, buyuk bir hayal kirikligi yasar.
Cunku Beth, onun kendisi icin dogru adam
olduguna inanmayip gitmistir. Yine de
birlikte gecirdikleri gece, hayatlarinin en
buyuk surprizini hazirlamistir onlara. Hem
Kevin hem de Beth icin aralarindaki
iliskinin tek gecede kalmasi imkansizdir
artik. (Tanitim Bulteninden)
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