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LECTURICALE

Mafia. Pe urmele
societãþilor criminale
Definiþia omului de onoare,
viaþa lui Al Capone, trilogia
Naºul, mediatizarea asasinãrii
judecãtorului
Falcone, succesul de care sa bucurat Gommora,
numãrul seriilor ºi al ficþiunilor de multe ori depãºite
de realitate... organizaþiile
mafiote sunt fascinante,
captivante, seducãtoare,
dar ºtiþi oare cine sunt ele
cu adevarat ºi de ce sunt
capabile? Mafia sparge
legea tãcerii. De la
yakuza la cartelurile sudamericane, de la Cosa
Nostra la clanurile din Orientul Mijlociu, de la prohibiþie la personalitatea lui Pablo Escobar, o incursiune în istorie ºi un tur al lumii pentru a descrie evenimente, care ajutã sã
înþelegem cum funcþioneazã organizaþiile criminale.
Editura: RAO, 316 pagini, preþ-55,9 lei

Ferdinand I,
întemeietorul
României
Mari
Fãrã pretenþia de exhaustivitate a
unei
monografii
istorice,
biografia lui Wolbe (ofiþer al
Ordinului “Steaua României” ºi
apropiat familiei regale) prezintã
figura celui de-al doilea dintre
regii României, creatorul
României Mari. Biograful
vorbeºte ataºant ºi accesibil
despre copilãria lui Ferdinand, petrecutã la
Sigmaringen, adolescenþa de licean frumos la Dusseldorf ºi tânãr militar la Kassel ºi Potsdam, în fine, despre studenþia la Tubingen ºi
Leipzig. Aflãm lucruri neºtiute despre cum a înfruntat Ferdinand
vicisitudinile, adversitãþile ºi marile îndoieli morale legate de intrarea
României în rãzboi, rezolvate toate în favoarea poporului pe care fusese chemat sã-l conducã.
Humanitas, 324 pagini, preþ- 38 lei
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Rusia
imperialã
Cartea se recomandã de la
sine atât cititorului profesionist, care gãseºte aici o serie
de date altfel greu accesibile,
cât ºi celui interesat de istoria ºi cultura Europei în
ansamblu. Se reconstituie o
istorie culturalã a sec XIX,
realizând o frescã a uneia
dintre cele mai captivante
perioade din istoria Rusiei,
cea imperialã. Datele acoperã toate aspectele vieþii
politice, sociale, economice ºi culturale, toate
marcate de aura þarilor, dar ºi de revolte
populare. Tabloul este întregit cu o expunere a panoramei
cutumelor sociale, familiale ºi religioase. Aflãm cum se confecþionau jucãriile sau bijuteriile dar ºi istorii ale ceaiului sau vodcii. Atmosfera epocii capãtã un contur desãvârºit prin citarea unor
fragmente din Dostoievski, Gogol ºi Tolstoi.
Editura All, 428 pagini, preþ-39.90 lei

Kirâze
Paginile romanului vorbesc
despre saga unei familii
sefarde, nevoitã sã pãrãseascã
pãmântul strãmoºesc de pe
malurile râului Tajo, din
Spania, ºi sã caute libertatea
în celãlat capãt al Europei, la
Istanbul. Regi ºi regine, sultani ºi favoritele lor, mari
personalitãþi din sec. XV ºi
XVI, intrigi de harem, iubiri
imposibile, dezastre naturale
ºi crâmpeie din viaþa oamenilor simpli, toate oferã o frescã a vieþii în Imperiul otoman
din acele vremuri. Personaj complex, frumoasa Ester, Kira
Kiraze, este ºi ea una dintre femeile ce fãceau legãtura între
harem ºi lumea exterioarã, uneori implicându-se în lupte politice
ascunse.
Editura Vivaldi, 380 pagini, preþ-34,8 lei

