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LECTURICALE

Este
Dumnezeu
matematician?
Începând cu Antichitatea
greacã,
cunoaºterea
lumii s-a legat intim de
numere ºi de forme
geometrice. Mai mult,
cu timpul, gradul de
dezvoltare a unei discipline ºtiinþifice a
fost echivalat cu
nivelul ei de matematizare, iar un criteriu esenþial pentru
valabilitatea unei teorii a
devenit frumuseþea ei matematicã. Sã se
afle matematica în spatele tuturor fenomenelor pe care
vrem sã le înþelegem? Cum se explicã acestã uimitoare eficacitate a ei? De ce lumea este, în esenþã, de naturã matematicã?
Acestor întrebãri le rãspunde astrofizicianul Mario Livio, unul
dintre autorii consacraþi ai literaturii ºtiinþifice.Cartea ne poartã
prin istorie, matematicã, ºtiinþã, logicã ºi filozofie.
Editura Humanitas, 328 pagini, preþ-35 lei

Dansul
victoriei
Santiago de Chile, 13
iunie 2000, ziua
amnistierii.
Când
Angel Santiago iese
din închisoare, nu
ºtie cã este ameninþat
de douã condamnãri,
una la moarte, iar
cealaltã la o viaþã
plinã de intensitate.
Aflat în posesia
planului pentru o
“mare loviturã”, el
se apropie de un
vestit
hoþ,
maestrul melancolic ºi rasat
Vergara Grey, pe
care încearcã sã-l
convingã sã punã planul în aplicare. Dar, îi iese
în cale Victoria, o adolescentã pasionatã de balet, iar iubirea
dintre un fost puºcãriaº ºi o balerinã “va pluti” în aer.
Dansul Victoriei face parte din galeria romanelor cu clasã,
ale cãror personaje poartã o marcã inconfundabilã ºi o viaþã
proprie. Cel care dã “marea loviturã” ºi care învinge totul,
este… Antonio Skarmeta.
Editura: RAO, 316 pagini, preþ-25.99 lei

Grupaj realizat de Lucia IVÃNESCU

Suflete pustii
Dupã mulþi ani, Isabelle ºi Jakob
se întâlnesc la 11 septembrie
2001, în Berlin, la o petrecere.
Se îndrãgostesc, se cãsãtoresc ºi
au ºansa de a pleca la Londra,
unde Jakob va ocupa un post la
un cabinet de avocaturã, post
care îi era destinat unui coleg,
decedat în atentatele de la
WTC. Isabelle lucreazã tot la
Berlin, la o firmã de graficã.
Cei doi formau un cuplu tânãr,
de succes, ºi totuºi li se pare
cã nu au nimic. Plini de dorinþe ºi fãrã a ºti ce ar trebui sã
facã de fapt, cei doi vãd cum viaþa lor începe sã
pluteascã în derivã. Jakob este fascinat de ºeful lui, Isabelle, de
dealerul Jim. Iubirea ºi violenþa îºi fac simþitã prezenþa ºi Sara, fata
din vecini, devine victima lor.
Editura RAO, 314 pagini, preþ-29,99 lei

Sub hipnozã
Un roman poliþist neobiºnuit! În toiul
unei nopþi teribile de decembrie, psihiatrul Erik Maria Bark este trezit de
un telefon de la spitalul din
Stockholm. Detectivul Joona Linna
îi solicitã urgent ajutorul pentru un
pacient aflat în stare de
inconºtienþã. Dacã Erik reuºeºte sã
comunice prin hipnozã cu bolnavul, poliþia ar putea afla rãspunsul la întrebarea cine i-a ucis în
mod brutal pãrinþii ºi sora mai
micã. Numai cã de 10 ani Erik nu
a mai practicat hipnoza.Amintiri
dureroase din perioada când o
fãcea îl determinã sã refuze
poliþia.Într-un final, Erik acceptã
sã se implice, dar se dezlãnþuie
un ºuvoi de întâmplãri neprevãzute.
Editura Trei, 664 pagini, preþ-49.00 lei
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