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LECTURICALE

Autopsia
satanei
Anul 1655. În vreme ce
cardinalii s-au reunit la
Vatican pentru a alege
noul papã, succesorul
lui Inocenþiu al X-lea,
Umberto Donatelli,
este
cuprins
de
angoasã, fiind mãcinat
de un secret care
poate sã distrugã
Papalitatea. O fricã
nãscutã
din
descoperirea unui
schelet uriaº în
sãtucul Lansec: o fiarã din negura
timpurilor, fãpturã a diavolului sau diavolul însuºi.
Decis sã elucideze misterul, el pleacã în Provence unde îl
întâlneºte pe Zenon, un doctor care crede cã ºtiinþa îl poate ajuta
sã învingã credinþele strãvechi. Modalitatea de a afla cui
aparþine scheletul este reconstituirea lui, cu riscul de a arunca în
aer credinþele ºi statutul Bisericii Catolice.
Editura: Rao, 416 pagini, preþ- 27.99 lei.

Al patrulea...
În timpul unui raid al
poliþiei, inspectorul
Frank Frølich îi
salveazã viaþa lui
Elisabeth Faremo, o
femeie de o frumuseþe stranie, cu o
privire enigmaticã,
prinsã
într-un
schimb de focuri.
Apoi, cei doi se
întâlnesc întâmplãtor – însã relaþia lor
nu va mai fi rodul
coincidenþei. Când
Frølich aflã cã
misterioasa este
sora unui infractor cãutat de
poliþie, este prea târziu.
Coborând în întunecata lume interlopã, dar ºi în
cea a sufletului sãu, Frølich începe o cãlãtorie periculoasã.
Concediat, îndrãgostit fãrã speranþã ºi cãutând o brumã de
adevãr, el trebuie sã afle dacã este manipulat... înainte ca
viaþa lui sã o ia pe o cale fãrã putinþã de întoarcere.
Editura Trei, 304 pagini, preþ-13,98 lei.

Grupaj realizat de Lucia IVÃNESCU

Despre
demnitatea
Europei
În marea tradiþie a filozofiei,
Constantin Noica refuzã orice
lamentaþie asupra soartei culturii de pe bãtrânul continent.
El aflã un sens pentru toate
avatarurile suferite de ea timp
de mai bine de douã milenii –
acela, tocmai, de a fi ºtiut sã
integreze toate experienþele
ºi, mai ales, de a fi ºtiut sã propunã un model care a
sfârºit prin a se impune lumii întregi.
Descrierea fenomenologicã pe care o face acestui model sfârºeºte
printr-un racursiu al istoriei continentului nostru, în care fiecare
epocã e aºezatã sub semnul unei categorii gramaticale.
Editura Humanitas, 198 de pagini, preþ- 23 lei.

Rãzbunarea asasinului
Rãzbunarea asasinului încheie o
trilogie scrisã cu iscusinþã de o
autoare singularã în literatura fantasy. Robin Hobb te introduce în teritoriul imaginar al intrigilor þesute
de câþiva eroi greu de uitat. Le
trãieºti drama pânã la final, când
unele speranþe mor ºi altele deabia îndrãznesc sã rãsarã, iar
aventura se încheie, ca sã
reînceapã. Când ai citit ºi ultima
paginã din Rãzbunarea..., nu poþi
sã te desparþi nici de erou, nici de
prietenul sãu lup. FitzChivalry
Farseer, protagonistul cu o
soartã mai amarã decât moartea,
e un reper pentru tineri ºi mai
puþin tineri, iar trilogia Farseer
e o lecturã care va încânta la
orice vârstã.
Editura Nemira, 2 volume-1280 de pagini-preþ, 66,90 lei.
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