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LECTURICALE

Pact cu diavolul
Un thriller captivant, despre
afaceri murdare ºi corupþie la
nivel înalt. Într-o noapte de
varã, un vas de agrement
este gãsit plutind în derivã în
arhipelagul Stockholm. La
bordul lui, se aflã o femeie
moartã. Se dovedeºte a fi
sora
lui
Penelope
Fernandez, o militantã pentru pace ºi o figurã publicã
bine-cunoscutã. A doua zi,
directorul Carl Palmcrona
este gãsit spânzurat în
apartamentul sãu dintr-un
cartier exclusivist din
Stockholm. Legãtura dintre cele douã decese este o fotografie care i-a
aparþinut lui Penelope ºi în care pot fi vãzuþi politicieni cu influenþã ºi traficanþi de arme. Crimele au fost comise pentru a se
împiedica rãspândirea fotografiei.
EdituraTrei, 640 pagini, preþ- 49.00 lei

Blazon de
bastard
“Blazon de bastard” (1947)
descrie o lume marcatã de
tirania unei dictaturi politice.
Profesorul Adam Krug, renumit filozof, refuzã sã se
supunã regimului, nu atât
principial, cât din motive
legate de viaþa sa personalã,
în care are loc o tragedie ce
îl face sã simtã nevoia de a
se retrage pentru o vreme
din societate ºi a-ºi petrece
timpul împreunã cu fiul
sãu. Atitudinea sa este
vãzutã ca un afront adus
liniei de gândire impusã de dictatorul
Paduk (întâmplãtor, fost coleg de ºcoalã cu Krug) ºi de ”Partidul
Oamenilor Obiºnuiþi“, pentru care traiul individual este considerat periculos; Paduk dispune sã fie arestaþi apropiaþii filozofului,
sperând sã atragã sprijinul lui Krug pentru a valida noul regim.
Editura Polirom, 264de pagini, preþ-24,7 lei.

Purificare
Romanul construieºte o
complexã drama de familie
pe fundalul Estoniei rurale
din timpul dictaturii sovietice si apoi din anii ’90.
Aliide Truu îºi trãieºte
bãtrâneþile în singurãtate,
pregãtindu-ºi leacurile ºi
murãturile,
ascultând
radioul. Deodatã, în
curtea ei apare peste
noapte o fatã necunoscutã, vorbind o estonianã
învechitã, cu accent rusesc.
Fata este o fugarã, iar din gesturile nervoase ºi speriate, din
poveºtile pe care le spune, Aliide recunoaºte în tânãra timoratã o victimã a unor violenþe ce-i evocã dureros traume, pe care, la rândul ei,
le-a îndurat ºi le-a tãinuit pentru a rãmâne în viaþã.
Editura Polirom, 320 de pagini, 24,9 lei.
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Iubirea se
construieºte
în doi
Din fericire, aceastã carte
socotitã „clasicã“ a salvat, se
pare, mii ºi mii de cãsnicii din
toatã lumea. Autorii ne învaþã
cum sã ne menþinem cuplul,
fie el marital sau nu, (pânã
când moartea ne va despãrþi),
bucurându-ne de relaþia cu
partenerul ºi de copiii noºtri.
Acest þel simplu în aparenþã nu se obþine uºor. Iubirea,
cred autorii, este de fapt o construcþie. Construcþia în doi a iubirii
va fi mai puþin anevoioasã, dacã ne vom lãsa ghidaþi de acest
bestseller: un cuplu (cãsãtorit) de specialiºti în terapia familiei ºi
în educaþia copilului, bine cunoscuþi atât în Australia natalã, cât
ºi în multe þãri ale lumii.
Editura: Humanitas, 178 de pagini, preþ-19 lei.

