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LECTURICALE

Bãrbatul
fãcut
din bucãþi
Bãrbatul fãcut din bucãþi
este o reconstituire
romanþatã a personalitãþii lui H.G. Wells,
vizionarul care a pus
bazele literaturii science-fiction. Þintuit la
pat de un cancer, scriitorul, 78 de ani, îºi
rememoreazã viaþa, întrebânduse dacã a fost un succes sau un eºec.David
Lodge schiþeazã cu veridicitate copilãria ºi adolescenþa lui H.G.
Wells - fiul unei familii care nu-i înþelegea aspiraþiile - începuturile carierei sale scriitoriceºti de succes, care l-a propulsat în
cele mai înalte cercuri literare ºi politice, dar ºi viaþa sa
amoroasã tumultuoasã, marcatã de douã cãsnicii ºi de legãturi
extraconjugale. Wells a fost un om sfâºiat de contradicþii stranii,
dar profund umane.
Editura Polirom, 520 de pagini, preþ-39.95 lei.

Visul celtului
Cel mai recent roman al
lui Mario Vargas Llosa,
devenit imediat bestseller în Spania, îmbinã
elemente de roman
istoric cu elemente de
cronicã jurnalisticã;
acþiunea începe în
Congo în 1903 ºi se
terminã
într-o
închisoare din Londra
anului 1916, fiind o
transpunere în ficþiune a celor mai tulburãtori ani din viaþa
unui om de legendã:
Roger Casement
(1864–1916), celebru diplomat britanic ajuns apoi
fervent naþionalist
irlandez.
Casement-eroul a fost unul dintre primii
europeni care au denunþat ororile colonialismului. De pe
urma cãlãtoriilor sale au rãmas douã relatãri care au zguduit
societatea din vremea aceea.
Editura Humanitas, 458 pagini, preþ – 49 lei.

Grupaj realizat de Lucia IVÃNESCU

Lumea
sexului
Cartea este un eseu despre lume
dar ºi despre lumea eroticã a lui
Henry Miller: ”Îmi imaginez o
lume – pentru cã aceasta a existat dintotdeauna! – în care omul
ºi fiara aleg sã trãiascã în pace
ºi armonie, o lume transformatã prin magia iubirii, o lume
eliberatã de moarte. Nu este un
vis”. Conºtient de dezaprobarea pe care au stârnit-o cele
douã Tropice, precum ºi de
opoziþia între conþinutul
licenþios ºi fragmentele eseistice ºi filosofice
care abundã în romanele sale, Henry Miller îºi propune cu aceastã
scurtã scriere sã-ºi expunã poziþia, explicând de ce, din perspectiva lui, nu existã o contradicþie între senzualitatea debordantã din
romanele sale, crezul artistic ºi filozofia sa de viaþã.
Editura Polirom, 128 de pagini, preþ-19,95 lei.

Mormânt
Cem Mumcu este medic de profesie,
dar scrie poeme, poveºti scurte,
nuvele, eseuri, fiind ºi redactor-ºef la
Editura Okuyan. Mormânt este
povestea unei familii de turci religioºi în care fiecare pare sã aibã un
motiv sã-l urascã pe celãlalt.
Muharrem îºi pierde pãrinþii în ziua
naºterii sale. Tatãl, proprietarul
unul hamam (baie turceascã), este
rãpus de cãldura din baie iar
mama, care nu-ºi iubise nici soþul
ºi nu-ºi dorise nici copilul, se
aruncã de la fereastra casei, în
aceeaºi zi. Considerându-l vinovat de cele douã tragedii pe copil,
bunica îl izoleazã într-o camerã,
pânã la vârsta de 4 ani, singurele
personae care-l îngrijesc fiind
mãtuºa ºi servitoarea, care fug luând copilul,
ºi salvându-l de ura bunicii.
Editura Vivaldi, 110 pagini, preþ- 11,9 lei.
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