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LECTURICALE

Omul care
îºi confunda
soþia
cu o pãlãrie
Un profesor de muzicã
îºi confundã soþia cu o
pãlãrie. Un bãrbat nu-ºi
recunoaºte piciorul. O
femeie nu mai ºtie ce
înseamnã
stânga.
Persoane considerate
retardate mintal au
capacitãþi ieºite din
comun.
Aceste
bizarerii sunt cazuri
neurologice reale,
cu care s-a confruntat doctorul
Oliver Sacks. 24 de asemenea povestiri alcãtuiesc o
imagine asupra minþii omeneºti – am fi tentaþi sã spunem:
asupra patologicului, dacã am putea trasa o frontierã netã între
normalitate ºi patologie. Cu veritabil talent literar, Oliver Sacks
nu se aventureazã sã tragã concluzii, ci prezintã un tulburãtor
spectacol al minþii.
Editura Humanitas, preþ 22 de lei.

Portretul unui bãrbat imatur
Într-o noapte care ar
putea fi ultima, un bãrbat îºi povesteºte viaþa –
poate cuiva anume sau
poate chiar lui însuºi. O
viaþã aventuroasã, dupã
cum aflãm treptat,
plinã de pasiune, libertate, putere, oroare,
prietenie
ºi
trãdãri.Însã acum nu
mai rãmâne timp
pentru
ipocrizii.
Trebuie
sã
recunoascã tot: cum,
dintr-un
modest
vânzãtor
la
papetãrie, apoi portar la un hotel, a
ajuns un reporter
cunoscut ºi moºtenitor al averii soþiei lui, Imaculata. Importante
nu sunt faptele, ce anume s-a petrecut, ci abaterile dubioase
ºi ocolurile pline de miez ale povestitorului, care sare brusc
de la ce a fost obiºnuit sã spunã, la mãrturisiri de o sinceritate iradiantã.
Editura All, preþ 19,90 de lei.

Grupaj realizat de Lucia IVÃNESCU

Brâncuºi.
Amicii ºi
inamicii
„E drept, spune autorul, pentru
negustorii
colecþionari,
Constantin Brâncuºi avea o urã
nestinsã, inspiratã de zeiþa Eris
(Ura), ºi-i trata cu o brutalitate
pitoreascã, condusã de dictonul francez à corsaire, corsaire et demi ºi de unele datini de Gorj. Negustorii de
obiecte de artã plasticã, vândute la
tarabã, i-au scos reputaþia de „þãrãnoi”, de „incult”, de „cioban
carpatin”, ºi de „esoteric” care n-a citit în viaþa lui decât o singurã
carte, pe Milarepa, cãlugãrul, filosoful ºi tibetanul din sec. XI. Ei
erau „civilizaþii”, iar Brâncuºi era o gorilã carpatinã
preistoricã.Rãzboiul de guerilla se continuã pânã astãzi.
Editura Vremea, preþ 33,00 de lei.

Gossip Girl: Un trio infernal
Pentru prima datã, “Gossip Girl”
dezvãluie ce s-a întâmplat înainte ca
plãcerile obraznice ºi vinovate din
Upper East Side sã cunoascã succesul internaþional!Povestea începe cu
trei adolescenþi absolut formidabili
ºi absolut imposibil de despãrþit:
Serena van der Woodsen, Blair
Waldorf ºi Nate Archibald. Blair
era îndrãgostitã pânã peste cap de
Nate ºi de ochii lui verzi ºi neasSStâmpãraþi, încã de când era o
copi-liþã ce-ºi dãdea ifose.
Ghinionul ei, însã, cã Nate visa la
frumoasa ºi nedespãrþita ei prietenã, Serena. Care, la rândul sãu,
avea un secret pe care nu îl
împãrtãºea cu nici unul dintre ei.
Ei bine... se prea poate ca cei mai
buni prieteni sã nu fie totuºi chiar atât de
apropiaþi pe cât s-ar fi crezut…
Editura Nemira, preþul - 29,90 de lei
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