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LECTURICALE

HUZUR
Laureatul Premiului Nobel
pentru literaturã, Orhan
Pamuk, apreciazã cã
“Huzur“ este cel mai bun
roman “care a fost scris
vreodatã
despre
Istanbul”. “Fascinanta
capodoperã literarã a lui
Tanpinar este o poveste
de dragoste despre
Turcia natalã dar ºi una
carnalã ... Lirismul ºi
intriga ce rezoneazã
perfect îi va face pe cititori sã se întrebe de ce
au aºteptat atât de mult timp pentru a citi romanul. Fiecare dintre ele conþine introspecþii ale
firii umane, prezentate cu deplinã încredere, ce aminteºte
de atingerea usturãtoare a biciului. Ideea este cã toþi suntem
plãmãdiþi din acelaºi amestec de pasiune ºi compasiune,
inteligenþã ºi ridicol. Ahmet Hamdi Tanpýnar este un
important romancier, dar ºi eseist din literatura turcã modernã.

Ciubotele de ºapte
leghe ºi alte
moduri de a muri
Stabilit la Madrid, autorul
lucreazã în prezent ca editor.
În povestirile care alcãtuiesc
volumul Ciubotele de ºapte
leghe ºi alte moduri de a muri
apar personaje diverse, tipice
ºi bizare în acelaºi timp,
vãzute cu tristeþile, obsesiile
ºi pornirile lor de generozitate, toate
acestea într-o atmosferã ºi realistã ºi fantasticã. Gãsim în paginile
cãrþii tristeþea insondabilã a iubirilor sfârºite din plictisealã, duritatea
ºi singuratatea vieþii vagabonzilor sau a imigranþilor, tandreþea ºi
camaraderia unor bãrbaþi care iau parte la aventuri din categoria celor
care marcheazã pentru totdeauna un adolescent. Se adaugã umorul,
poezia, erotismul insidios ale unui stil rafinat ºi de o mare concreteþe
lexicalã.
Editura Paralela 45 , 162 de pagini, preþ-8 lei.
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Provizorat
În seria ficþiunilor sale de mare
impact,
Gabriela
Adameºteanu a adãugat recent
o carte absolut remarcabilã:
”Provizorat”. Dupã cum era
de aºteptat, aceasta îi confirmã atuurile creatoare:
inepuizabila forþã de a
(de)scrie o captivantã
poveste individualã, desigur
abil proiectatã pe pânza mai
largã a istoriei convulsive;
capacitatea de a trasa, din
linii fluide, dar puternice,
desenul unor psihologii
complicate, însã autentice
ºi în consecinþã extrem de
vii. ”Provizorat” se va
impune atât ca un mare
roman al destinderii, cât ºi
ca un roman al cuplurilor
în totalitarism(e) ºi al
imposibilei intimitãþi. O
revenire în forþã a unei prozatoare de vârf ºi o carte de aºezat
pe acelaºi raft cu Dimineaþa pierdutã.
Editura Polirom, 448 de pagini, preþ- 44.95 lei.

Bobby &
Jackie
Povestea de dragoste dintre
Jackie Kennedy ºi Bobby
Kennedy a fascinat multã
vreme opinia publicã. În acest
roman, cititorii vor gãsi o
descriere cât se poate de sincerã a legãturii lor romantice. Un secret cunoscut de
decenii doar de cãtre membrii ºi apropiaþii familiei. Povestea lor a început ca o
consecinþã a durerii lor împãrtãºite pricinuite de asasinarea
preºedintelui în 1963 ºi a durat pânã când Bobby a intrat în cursa
pentru nominalizarea candidatului democrat la alegerile prezidenþiale. Plinã de amãnunte picante ºi revelatoare, extrem de
antrenantã, cartea de faþã este o splendidã relatare a unei legendare poveºti de dragoste.
Editura Paralela 45, 252 de pagini, preþ - 25 lei.

