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LECTURICALE

Sânge
regesc
Povestea unei mari
regine, o femeie de un
curaj imens, care a trãit
dupã propriile-i reguli, o
supravieþuitoare. În
anul 1420, Catherine
de Valois, franþuzoaicã de sânge
regesc, a fost datã în
cãsãtorie cuceritorului neamului ei, Henric al V-lea. El este fiul uzurpatorului tronului englez. Întors de pe câmpul de luptã, Henric cere
mâna miresei ºi dreptul la tronul Franþei.Catherine trebuia sã
devinã reginã alãturi de un bãrbat hotãrât sã-i distrugã poporul.
Singurã ºi lipsitã de prieteni, îl gãseºte pe singurul om care putea
înþelege prin ce trecea ea: un tânãr vels, Owain Tudor, la fel de
rãtãcit printre englezi cum era ºi ea. Se întâlnesc douã suflete
pereche, dar aceastã prietenie se va dovedi pe cât de irezistibilã,
pe atât de primejdioasã.
Editura ALL, 664 de pagini, preþ-39,90 lei.

Putin ºi noua Rusie
Cartea de faþã este o
analizã
strãlucitã
a, ”fenomenului“ Putin.
Vladimir Putin, bãrbatul cu privire de gheaþã,
temut de marile puteri
ale lumii, prim-ministru al Rusiei, s-a
nãscut în 1952 la
Sankt-Petersburg, iar
biografia sa este
fascinantã (bunicul
sãu a fost bucãtarul
lui Lenin ºi Stalin !).
Maestru de judo,
vorbitor a trei limbi
strãine, absolvent al
Universitãþii
de
Drept, fostul membru KGB a condus
destinele celei mai
întinse þãri de pe
glob între 2000 ºi 2008, în calitate de
preºedinte. A fost desemnat de prestigioasa revistã Time
„personalitatea anului 2007“ pentru extraordinara pricepere
de lider ºi pentru cã a redat Rusiei demnitatea ºi forþa
politicã pe plan internaþional.
Editura Litera, 304 pagini, preþ- 34 lei.

Grupaj realizat de Lucia IVÃNESCU

Doamna
Preºedintã
Preºedinta Americii este rãpitã
în Oslo. Ne aflãm în pragul unui
scandal diplomatic. Comisarului
Stubo i se cere sã colaboreze cu
omul preºedintei, profilerul FBI
Scifford, un individ misterios
care rãsare de undeva din trecutul tulbure al lui Inger Johanne
Vik, soþia lui Stubø. Ex- ministru al justiþiei din Norvegia,
Anne Holt, scrie un roman
poliþist cu mizã politicã.
Helen Lardahl Bentley, prima
femeie preºedinte a SUA, tocmai
a învins-o în alegeri pe Hillary Clinton. Face o vizitã oficialã în
Norvegia, dar dispare fãrã urmã din camera ei de hotel, în ciuda
maximei securitãþi. FBI-ul soseºte de urgenþã. La fel ºi Warren
Scifford. Un remarcabil policier al zilelor noastre, care te þine cu
sufletul la gurã pânã la capãt.
Editura TREI, 280 de pagini, preþ-37,05 lei.

Linii de coastã
În ”Linii de coastã” Joanne Harris,
autoarea romanului deja ecranizat,
”Chocolat”, spune povestea unei
mici insule, Le Devin, din largul
coastei franceze, ºi a unei femei puternice, care se reîntoarce acolo,
dupã o absenþã de zece ani.
Madelaine Prasteau vine acasã cu
gândul de a face pace cu tatãl sãu,
dar ºi cu cei care locuiesc pe insulã
ºi pe care îi cunoaºte. Numai cã Le
Devin este acum un loc în care
trãiesc oameni în vârstã, insula
fiind plinã de rivalitãþi între sãtucuri, de ritualuri vechi ale cãror
origini rãmân învãluite în mister
ºi lupta de zi cu zi a oamenilor
este cea cu apa. Joanne Harris
creeazã o lume feericã în care
dragostea, rivalitatea, reconcilierea ºi refacerea legãturilor de familie sunt repere.
Editura Vivaldi, 400 pagini, preþ-32,7 lei.
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