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LECTURICALE

Obsesia. Casa nopþii
Vândutã în milioane de exemplare, seria “Casa nopþii” se
bucurã de un uriaº succes
internaþional! Îngerul cãzut
Kalona, consortul Marii
Preotese, îºi foloseºte puterile pentru a-i strânge sub
vraja sa pe novicii ºi pe profesorii din Casa Nopþii. Un
secret vechi de secole ar
putea distruge influenþa lui
nefastã, dar oare Zoey se
simte pregatitã sã facã faþã
adevãrurilor care ar putea
ieºi la ivealã? Blocaþi în
tunelurile din Tulsa, Zoey ºi
prietenii ei trebuie sã gândeascã o cale de a þine piept unor forþe
malefice care ameninþã sã-i nimiceascã pe toþi. Îngerul cãzut
Kalona, consortul Marii Preotese, îºi foloseºte puterile pentru ai strânge sub vraja sa pe novicii ºi pe profesorii din Casa Nopþii
Editura Litera, 368 de pagini, preþ- 23.90 lei

Istoria
snobismului
În câteva sute de pagini consistente ºi savuroase, în care
literatura, istoria, filozofia,
religia, muzica, artele plastice, moda ºi multe alte sfere
sunt chemate sã dea mãrturie
pentru snobii din toate vremurile ºi despre obsesiile
lor, “Istoria snobismului”
este o altfel de poveste a
omului care cautã neîncetat, în toate epocile, sã
fie altceva decât este.
Cartea are ºi meritul de a
se adresa, atât prin temã,
cât ºi prin stil, tuturor categoriilor de cititori. Frédéric Rouvillois face istorie ca ºi cum ar scrie roman,
exploatând puterea de seducþie a discursului ºtiinþific destins, un
semn de rafinament”.
Editura Nemira, 352 de pagini, preþ-43.90 lei

1001 de zile
sau Noua
ªeherezadã
“1001 de zile sau Noua
ªeherezadã“ grupeazã povestiri, scenarii ºi foiletoane în
care Ilf ºi Petrov parodiazã
situaþii ºi teme din societatea
rusã a anilor ’20-’30, dar ºi
ºabloane verbale, reclame din
epocã. Teama de epurare
conduce personajele la simularea nebuniei; în haosul reformei, o nouã
ªeherezadã e gata sã fascineze comisia de epurare prin poveºti inspirate din teribila realitate a clipei, amânând pronunþarea sentinþei.Nici
mentalitatea tradiþionalã nu scapã de parodie: locuitorii unui orãºel se
mutã cu bunurile lor – inclusiv cornute – într-un zgârie-nori construit de un concetãþean îmbogãþit în America. Rapid distrusã din prostie,
clãdirea este pãrãsitã, fiecare întorcându-se la vechea locuinþã.
Editura Polirom, 872 de pagini, preþ-29.95 lei.
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Sfârºitul
somnului

“Sfârºitul somnului” este o
tulburãtoare scrisoare de
dragoste adresatã culturii
arabe, cu importanþa acordatã
onoarei ºi prieteniei, cu obiceiurile, cu povestile sale,
totul mustind de umor. În
aceastã povestire exuberantã
ce se desfãºoarã la Cairo, cel din timpuri moderne, Fin, un jurnalist irlandez sarac, se trezeste într-o zi cu o mahmur ºi cu o
vânãtaie dureroasã. Fin va porni în urmãrirea unei poveºti, care
are legãturã cu existenþa unei comori, pe care, ca sã o descopere,
e necesar sã-l gãseascã pe prietenul sãu Farouk, un narator de
profesie care cunoaºte amanunte despre ceea ce îl intereseazã pe
Fin.
Editura RAO, 314 pagini, preþ- 25 lei.

