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LECTURICALE

Misterioasa afacere
de la Styles
Nevoit sã-ºi petreacã acasã
convalescenþa în urma unei
rãni cãpãtate în rãzboi,
locotenentul
Hastings
descoperã cã îi displace profund acest lucru. Din fericire, vechiul sãu prieten
John Cavendish îl invitã sãºi petreacã restul concediului la Styles Court, frumoasa casã a mamei vitrege a lui John, doamna
Inglethorpe ºi a soþului
Alfred. Însã în ciuda
mediului liniºtit, Hastings
începe sã îºi dea seama cã
ceva nu este în regulã. Când doamna Inglethorpe este
gãsitã otrãvitã ºi începe investigaþia, cine poate fi mai potrivit sã
dea de capãt misterului decât Hercule Poirot?
Editura: RAO, 216 pagini, preþ-22,9 lei

Astra
Carmen Sylva ºi Mite
Kremnitz, douã scriitoare de
limbã germanã, au participat
intens la viaþa politicã ºi culturalã
a
României.
Colaborarea lor s-a ivit în
elanul întâlnirilor literare de
la Junimea. Romanul
“Astra” s-a dorit a fi un
rãspuns la Luceafãrul ºi a
reprezentat vârful acestei
conlucrãri.Iatã subiectul
cãrþii: “Douã femei iubeau
acelaºi bãrbat. ªi chiar era
vrednic de iubire, prilejuind astfel o adevãratã tragedie. Eroinele
erau surori, dar pasiunea a izbucnit în inima fiecãreia. De multe
ori, bãrbaþii par în intimitate irezistibili ºi fermecãtori, dar Sander
nu a rãmas în roman atât de nobil ºi simpatic.
Editura Humanitas, 220 de pagini, preþ – 27 lei.

Toamna
decanei

Timpuri
ºi oameni

“Toamna decanei“ prezintã
cititorilor spectaculozitatea
unei existenþe, cea a distinsei
doamne Antoaneta Ralian, o
traducãtoare de excepþie, din
care n-au lipsit cumpenele,
dramele, dislocãrile. O viaþã
compusã din renunþãri, pasiuni,
succese,
deziluzii,
spaime, intuiþii, angoase ºi
bucurii. O viaþã schimonositã de convulsii
ideologice ºi înnobilatã de prietenii înalte. O viaþã-slalom, o viaþãarsurã, o viaþã-caleidoscop, o viaþã-document. Prezenþa ei destinde nu
crispeazã. În popas pe acoperiºul vârstei, Antoaneta Ralian mãrturiseºte cã luptã cu singurãtatea, cu deteriorarea sãnãtãþii, cu invaliditatea, cu durerile fizice chinuitoare.

Cartea adunã între paginile ei
amintiri, relatãri ºi dezvãluiri
despre
scriitori-Cezar
Petrescu, Arghezi, Eugen
Lovinescu, Zaharia Stancu-,
despre politicieni ºi personalitãþi de odinioarã, adevãrate
surprize pentru cei care o vor
lectura. Autorul reînvie
întâmplãri dintr-o lume
apusã ºi locuri pe lângã care
mii de bucureºteni trec astãzi
fãrã a bãnui viaþa de altãdatã
a acestora. Ele ne fac sã retrãim trepidanta existenþã a “înaltei societãþi“ româneºti de la jumãtatea secolului al 19-lea, dar ºi
din veacul urmãtor, cu luxul, cu plãcerile, dar ºi cu micile sau
marile conflicte ce o mãcinau. Interesant, inedit rãmâne portretul
pe care poetul Ion Pillat îl face unchiului sãu, celebrul liberal Ion
Brãtianu, o personalitate covârºitoare.

Editura Humanitas, 260 de pagini, preþ-32 lei.

Editura Vivaldi, 260 de pagini, preþ- 25,07 lei.
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