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LECTURICALE

Morþi pânã
la apus
Acesta este volumul 1 din
seria “Vampirii Sudului”
de Charlaine Harris. O
carte cu insgrediente
atractive: suspans, paranormal, senzualitate ºi
umor. Într-un orãºel
liniºtit din Louisiana,
vârcolacii, menadele,
teriantropii, vampirii
ºi oamenii par a convieþui în armonie.
Însã când vampirul
Bill
se
îndrãgosteºte
de
Sookie Stackhouse, o bãrmãniþã cu
însuºiri telepatice, tot acest univers explodeazã...
Acþiunea începe sã se deruleze alert ºi nimic nu poate sta în
calea celor doi. Charlaine Harris ne surprinde printr-o abordare
originalã a lumii fascinante a creaturilor nopþii, precum ºi a
relaþiei acestora cu oamenii..
Editura Leda, 384 de pagini, preþ- 27.90 lei

Maestrul din Petersburg
Dostoievski este aparent
un antierou: un bãrbat
între douã vârste, care
ºi-a pierdut credinþa
tinereþii ºi se îndreaptã
cu paºi repezi spre
ruinã trupeascã ºi spiritualã. Tocmai acest
bãrbat îºi asumã însã
elucidarea unui mister
cumplit, pe o veche
schemã a datoriei:
moartea fiului sãu
vitreg, Pavel. Într-o
Rusie violentã ºi
o p r e s i v ã ,
Dostoievski gãseºte
printre hârtiile fiului sãu o listã neagrã, ceea ce confirmã asocierea lui
Pavel cu gruparea
anarhistã Rãzbunarea Poporului, condusã de
oportunistul Nechaev, chiar posibilul ucigaº. Maestrul din
Petersburg urmãreºte traseul psihologic al scriitorului care,
pe fondul unei stranii ºi contorsionate poveºti de dragoste
târzii, îºi descoperã fiul prezent prin absenþã.
Editura Humanitas, 256 de pagini, preþ - 25 lei

Grupaj realizat de Lucia IVÃNESCU

Lituma
în Anzi
Caporalul de jandarmi Lituma ºi
adjunctul sãu Tomas au în grijã
perimetrul unui ºantier de construcþie a unei ºosele din Peru.
Ba chiar exista ºi o minã în
apropiere. Dar peste platourile
alpine ºi în vãile Anzilor
pluteºte spectrul permanent al
raidurilor violente comise de
gruparea de orientare maoistã
Sendero Luminoso, cãreia îi
cad victimã funcþionari ºi
þãrani deopotrivã. Trei dispariþii
misterioase de pe ºantier adaugã ºi mai multã spaimã în
sufletele celor doi neputincioºi reprezentanþi ai legii. Ca sã mai
detensioneze atmosfera, Tomîs îi povesteºte ºefului sãu Lituma o
incredibilã poveste de iubire pe care a avut-o el, cu o prostituatã.
Editura Humanitas, 348 de pagini, preþ-36 lei.

Eve
În ultima noapte petrecutã în ºcoala
de fete unde este elevã, Eve descoperã ceea ce se întâmplã în realitate
cu absolventele ºi soarta cumplitã
care le aºteaptã.Evadând din singurul cãmin pe care îl cunoscuse vreodatã, ea porneºte într-o cãlãtorie
lungã, presãratã cu piedici înºelãtoare, în cãutarea unui loc în care
sã supravieþuiascã. Pe drum îl
întâlneºte pe Caleb, un bãiat rebel
ºi dur, care trãieºte în sãlbãticie.
Separatã de bãrbaþi întreaga viaþã,
Eve fusese învãþatã sã se teamã de
aceºtia, dar Caleb îi câºtigã treptat încrederea… ºi inima. Când
soldaþii încep sã-i vâneze, Eve
trebuie sã aleagã între adevãrata
dragoste ºi propria ei viaþã.
Editura Leda, 288 de pagini, preþ -27 lei
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