LECTURICALE

Asasinatele din Badger’s Drift
Îndrãgiþii eroi ai serialului
“Crimele din Midsomer”,
inspectorul ºef Barnaby ºi
detectivul Troy sunt personajele seriei de romane
poliþiste cu acelaºi nume,
create de Caroline Graham.
În prima carte a seriei,
inspectorul ºi tânãrul sãu
ajutor rezolvã crimele misterioase, sãvârºite în
liniºtitul orãºel Badger’s
Drift (Vizuina bursucului). Numitã „noua
Agatha
Christie”,
Caroline Graham exceleazã în redarea atmosferei specific englezeºti, dar ºi în menþinerea unui
suspans neºtirbit pânã la sfârºitul romanului. Cititorul va întâlni
o lecturã absolut captivantã. Nãscutã în 1931 în Anglia, Caroline
Graham este o cunoscutã scriitoare de piese de teatru ºi de
romane poliþiste, dar ºi o apreciatã scenaristã.
Editura Vremea, 320 de pagini, preþ- 24,00 lei.

A treia viaþã

Dieta
iubitoarelor
de ciocolatã
Patru prietene consumatoare
împãtimite de ciocolatã trec
printr-un lanþ nebunesc de
întâmplãri care le vor pune
prietenia ºi nervii la încercare. Lucy, Chantal, Nadia
ºi Autumn au existenþe ºi
aspiraþii diferite, dar când
se pune problema sã recupereze bijuterii furate în
valoare de zeci de mii de
lire sterline sau sã ducã la
capãt o livrare de droguri, chiar în ziua
nunþii lui Lucy, îºi unesc forþele, trecând peste orice obstacol. În
timp ce prietenele ei au relaþii stabile, Lucy oscileazã între cei doi
bãrbaþi din viaþa sa. Va face oare greºeala de a-i acorda încã o
ºansã lui Marcus, fostul logodnic infidel, sau îl va alege pe
chipeºul ei ºef, Aiden Holby?
Editura All, 368 de pagini, preþ-29.90 lei

Fericirea.
Jurnalul unei
pasiuni

Fiicã a unei familii de intelectuali evrei din Sighet, Hédi
Fried a fost deportatã la
Auschwitz împreunã cu familia, în anii ocupaþiei maghiare
a Ardealului de nord. A
supravieþuit, împreunã cu
sora sa, ºi a ales sã trãiascã în
Suedia. Istoria deportãrii ei ºi
cea a înserãrii dificile într-o
nouã societate au fost scrise
în douã cãrþi, “Frânturi
dintr-o viatã. Drumul la ºi de la Auschwitz” ºi
“Intoarcere la viaþã”. Hédi Fried s-a remarcat prin activitatea neobositã pusã în slujba idealului înþelegerii ºi bunei convieþuiri între
oameni. Eforturile ei de a face cunoscut coºmarul Holocaustului sunt
concretizate în volumul “Pendulul vieþii”.

Un roman erotic despre
supunere ºi dominaþie, un fel
de «Povestea lui O» plasatã în
secolul 21.El este un scriitor
de 39 de ani, aflat în
aºteptarea unor zile mai
bune. Ea, cu zece ani mai
tânãrã decât el, a studiat
Artele. Amândoi sunt cãsãtoriþi ºi amândoi, la fel de
plictisiþi. Se plac, se evitã, se regãsesc. Rezultatul: pasiune
la prima vedere ºi o dorinþã care nu înceteazã sã creascã. Nu-ºi
doresc altceva decât doze din ce în ce mai puternice de erotism.
Aºa începe fericirea. Ducând douã vieþi, una oficialã, cealaltã nu.
Punând mai presus de orice chemarea trupului. Crezând în
aceastã fericire.
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