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ESMG Music Ltd e hosgeldiniz.
Sirketinize cesitli projeler icin Voiceover, reklam, banda alinmis kitaplar, dublaj,
ceviriler ve benzerleri gibi yuksek nitelikte seskayitlari hizmetlerini sunariz.
Dunyanin bir cok yerinden yirmi farkli dilden okunan parcalarin dagitimini ustleniriz.
Musteri olarak projeniz icin ne tur ses istiyorsaniz secim yapabilirsiniz.
Erkek, kadin, taninmis ya da taninmamis ama hepsi profesyonel nitelikli degisik yaslardan
ve degisik özelliklerden seslere sahibiz.
Daha fazla bilgi istiyorsaniz bizi bu numaradan arayabilirsiniz +46 31 129129, veya
websitemize bakabilirsiniz www.esmgaudio.com
Bize ayirdiginiz zaman icin tesekkur eder ve iyi gunler dileriz.

Hayalet öykusu
Hicbir yer sarayi
Guz yapraklari pencerenin disinda agir agir yere dustuler. Buyuk parkin icindeki herseyin
uzerine kalin bir tabaka gibi yattilar. Ciplak heykeller sari kirmizi cinar yapraklarini
elbiese olarak aldilar ve usemekten kurtuldular cimin rengi degisti ve havadaki
yazkokusunun yerini hafif ve ferah ruzgarlar aldilar. Jonas yan binalardan birine cikti ve
yapraklarin yer degistirdiklerini gördu. En iyi manzaradan yukarda agac tepelerinden
asagi yerdeki kalabaliga kadar. Solucanlara nasilda tam bir tika basa doyuran yemek
sofrasi kurulmus diye dusundu Jonas. Kisin uzum sure bu yapraklar onlari tok tutmaya
yeteceklerdi. Ama ayni zamanda yapraklarin yakinda karla kaplanacaklarini böylece
yapacak bir seyler bulacagini umut etti.
Masallar
Bir zamanlar, burdan cok uzakta degil, bir köyde bir oglu ve bir karisi olan bir ayakkabi
tamircisi yasardi. Klubeleri cok da klubeye benzemiyordu. Ama deniz kenardina guzel
duruyordu. Ve ayakkabi tamircisi pekte ayakkabi tamircisi degildi. Ama o dinlemek
isteyen herkese öykuler anlatmayi seven iyi bir babaydi. Ve o hem guzel hemde bir tarla
kusu gibi sarkiya yatkin sesi olan karisini seviyordu.
Bilgi
Nikotin herseyden önce beyni etkileyen bir zehirdir, ama kalbi, kan basincini ve
sirkulasyonu da etkiler. Nikotin bazi uyusturucu maddeler kadar bagimlilik yaraticidir.
Sigara icersen cenine bunlar olur, nikotin dölesindeki kan damarlarini birbirine ceker
böylece cocuk daha az besin ve oksijen alir. Sigara dumanindaki karbon monoksit
dogrudan dogruya cenine gecer ve ceninin kanindaki oksijeni bir yana sikistirir.
Gevseme metini
Simdi bir yatakta olabildigince rahat uzanacaksin ya da rahat bir sandalyeye oturacaksin
ve gevsemeye basliyacaksin….Butun bedenini hisset ve gergin adelelerini kasarak
gevsemeye baslayabilirsin. Yeniden gevsemen icin……Ellerini sik ve kendini serbest
birak….kollarini gererek zorla, onlari yere dogru bastir, daha sonra gevsemeye
calis…..bacaklarini yere dogru bastir, ayaklarini kendine dogru cek ve sonra kendini
tamamiyle serbest birakmaya calis…..basini yere dogru bastir, yuz kaslarini ger ve
böylece tekrar busbutun gevsemeye calis….

