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LECTURICALE

Poveºti cu statui ºi fântâni
din Bucureºti
“Poveºtile cu statui ºi fântâni
din Bucureºti” aduc noi
detalii inedite despre podoabele, pierdute sau încã pãstrate, ale oraºului, scrise cu
acelaºi stil fermecãtor din
precedentele volume ale
seriei. Autoarea,Victoria
Dragu Dimitriu, a publicat
lucrãri
inchinate
Bucureþtilor, care aruncã o
luminã neaþteptatã asupra
unor detalii pitoreºti,
savuroase din istoria urbei.
Seria s-a bucurat de un succes binemeritat de public.
Poveºti ale doamnelor din Bucureºti, Povesti ale domnilor din
Bucuresti, Poveºtile unui Domn din Bucureºti, Doamne ºi
Domni la rãspântii bucureºtene au fost citite cu încântare ºi au
contribuit nu numai la buna cunoaºtere a istoriei oraºului, ci ºi la
sporirea dragostei locuitorilor pentru aceastã urbe.
Editura Vremea, preþ 29,00 lei.

Misterul
crimei fãrã
cadavru
La scurtã vreme dupã ce
Gwenda se mutã în noua ei
locuinþã, încep sã se petreacã
lucruri ciudate. Eforturile ei
de a moderniza casa au ca
rezultat doar dezgroparea trecutului. Mai mult, Gwenda
are o senzaþie iraþionalã de
groazã ori de câte ori urcã
scãrile. Speriatã, apeleazã la Jane Marple ca sã
exorcizeze fantomele, însã totodatã trebuie rezolvatã o crimã “perfectã”, comisã cu mulþi ani înainte... Agatha Mary Clarissa, Lady
Mallowan (nãscutã Miller1890–1976), cunoscutã drept Agatha
Christie este celebrã mai ales pentru cele 80 de romane poliþiste, mai
ales cele în care personaje principale sunt Hercule Poirot sau pe Miss
Marple.
Editurã RAO, preþ 22.99 lei
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Un englez
la þarã
Ca sã fii acceptat într-un sat
din Franþa profundã, nu trebuie doar sã ºtii sã ridici din
umeri à la française sau sã
spui oh la la! cu un tremolo
de exasperare galicã. E
nevoie ºi de alte lucruri,
îndeosebi dacã eºti un
englez cu ambiþii integraþioniste. Rurale sau nu,
dexteritãþile franceze au un
“je ne sais quoi“ care, dacã
nu eºti echipat cum se
cuvine, te poate face sã
bombãni. Bunãoarã, trebuie sã-þi negociezi ieºirea dintr-un
imbroglio amoros cu o “vendeuse de fromage“ ºi sã participi la
turniruri culinare. ªi dacã prin casã îþi miºunã niºte ºoricei cu
impulsuri sinucigaºe, nu-þi mai lipseºte nimic. Un englez la þarã
este o iniþiere tandru-amuzantã în plãcerile ºi rigorile unei vieþi
stropite cu vin bun, soare ºi surprize.
Editura Humanitas, preþ 24 de lei

Chimia
morþii
Dupã ce ºi-a gãsit refugiu întrun sãtuc din Norfolk, dr.
David Hunter sperã sã uite trecutul. Asta pânã când poliþia a
descoperit ceea ce mai rãmãsese din prietena lui, Sally
Palmer...Pe vremuri, era un
strãlucit antropolog-legist,
obiºnuit cu moartea, dar,
într-o zi, aceasta i-a rãpindui soþia ºi fiica. „Deghizat” în
doctor de þarã, David vrea o nouã viaþã în Manham, un sat izolat. Însã, când trupul mutilat al unei femei e gãsit în pãdure, trecutul revine. Hunter devine suspect, când un al doilea trup
ciopârþit de femeie e descoperit în mlaºtini. Micuþa comunitate
sãteascã, odinioarã paºnicã ºi armonioasã, e dezbinatã de teroare
ºi de suspiciune...
Editura Trei, preþ 39 lei

