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LECTURICALE

Tezaurul
împãratului
Încã din copilãrie, fostul
agent
de
la
Departamentul
de
Justiþie Cotton Malone
ºtia cã tatãl sãu a
murit într-un accident
petrecut pe un submarin în Atlanticul
de Nord, dar acum
aflã cã de fapt ºi-a
pierdut viaþa pe un
vas nuclear, într-o
misiune ultrasecretã
sub
gheþurile Antarcticii.
Numai cã Malone descoperã cã în jurnalele criptice scrise în limba cerurilor se gãsesc ghicitori misterioase formulate de un istoric antic ºi cã acestea, ca
ºi voiajul fatal fãcut de tatãl sãu, au legãturã cu o descoperire cu
consecinþe inimaginabile pentru omenire.
Editura RAO, 640 de pagini, preþ-42,99 lei

“Sã înveþi sã te rogi
în era tehnologiei”
Romanul “Sã înveþi sã te
rogi în era tehnologiei”
al
portughezului
Gonçalo M. Tavares,
tradus de Micaela
Ghiþescu, a primit în
2010, prestigiosul premiu pentru cea mai
bunã carte strãinã în
Franþa.
Lenz
Buchmann, un om
rece, calculat ºi crud,
se crede îndreptãþit
sã domine lumea
dintr-o poziþie de
superioritate. O face
mai întâi ca medic
de
prestigiu,
hotãrând asupra
vieþii ºi morþii
pacienþilor, fãrã nici o umbrã de
compasiune pentru suferinþa lor. Îºi extinde apoi ambiþiile
intrând în politicã ºi astfel statutul sãu în lume se consolideazã, dar nu-i asigurã invulnerabilitatea, iar tehnologia
nu-l poate scuti de umilinþe.... iar el nu a învãþat sã se roage.
Editura Vivaldi, 384 de pagini, preþ-34.88 lei.

Grupaj realizat de Lucia IVÃNESCU

Evanghelia
dupã Iuda
În timp ce investigheazã crime
dubioase, un fost mercenar ºi o
poliþistã ambiþioasã ajung la
niºte documente descoperite
recent. Cãutând firul misterios
care uneºte toate acele crime,
cei doi sunt hãituiþi de un grup
de asasini periculoºi care plâng
cu lacrimi de sânge ºi se cred
urmaºii lui Iuda Iscariotul.De
la inexplicabila prãbuºire a
unui avion în Arizona, la o
crimã sângeroasã petrecutã la
o universitate londonezã, de la un oraº-fantomã pânã la
o vendetã ce are loc în Rusia – “Evanghelia dupã Iuda” spune
povestea plinã de suspans a “poporului ales“, a adevãrului istoric
despre moartea Mântuitorului.
Editura Trei, 568 de pagini, preþ-45 lei.

Liviu Ciulley
Cartea prezintã figura lui Liviu
Ciulley, renumitul inginer constructor din perioada interbelicã, tatãl
celebrului actor ºi regizor Liviu
Ciulei. Albumul conþine numeroase
fotografii ºi ilustraþii. Când trecem
pe str. Doamnei, admirãm edificiul
impunator al BNR. Pe Bdul
Magheru, se aflã o altã clãdire
remarcabilã, ce-i poartã semnãtura,
Teatrul “Ctin Nottara”. Puþini ºtiu
cã datoreazã trãinicia acestor construcþii ºi siguranþa lor celui care a
înþeles sã le ridice cu pricepere ºi
suflet. Este vorba de inginerul
Liviu Ciulley, pe nedrept uitat.
Volumul era o datorie de a readuce viaþa ºi opera sa în atenþia
societãþii de azi”.
Editura Vremea, 120 pagini, preþ-89 lei
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