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LECTURICALE

Dictionar de mitologie
greco-romanã
Într-o lume din care cultura
clasicã este tot mai exilatã,
“Dicþionarul de mitologie
greco-romanã” încearcã sã
suplineascã, mãcar în parte,
nevoia de informaþie. Nu
este vorba de o colecþie de
povestiri pentru copii ºi
adolescenþi, chiar dacã
Dicþionarul le poate fi de
folos celor mai iscoditori
dintre ei, ci de o naraþiune
organizatã în vederea unui
prim nivel de exegezã a
miturilor antice, însoþitã
de istoricul miturilor ca
surse de inspiraþie antice
ºi moderne. Sursele care le oferã fiecare articol
deschid calea de cunoaºtere a acestui univers al miturilor antice.
Editura Corint, 384 de pagini, 34, 93 lei.

Elixirul
vieþii
Viktor ºi fratele lui geamãn,
Konrad, au explorat toate
coridoarele
secrete
ºi
camerele tainice din somptuosul lor castel Frankenstein.
Cu
excepþia
uneia.
Biblioteca întunecatã adãposteºte tomuri strãvechi,
misterioase. Tatãl lor îi
obligã sã promitã cã nu o
vor vizita niciodatã, însa în
clipa în care Konrad se
îmbolnãveºte, Viktor considerã cã trebuie sã
descopere cartea ce conþine
reþeta pentru legendarul Elixir al Vieþii.Elixirul necesita doar
trei ingrediente. Dar astre nefaste, o alchimie periculoasã ºi un triunghi amoros nefericit îi pun în pericol reuºita. Un amestec de
ºtiinþã, ficþiune ºi horror.
Editura: Corint, 400 de pagini, preþ - 27, 93 lei.

Istoria
românilor
în chipuri
ºi icoane

Comerþ
ºi loisir
în vechiul
Bucureºti

Când, rãspunzând invitaþiei unui
aristocratic grup feminin, N.
Iorga a þinut cea dintâi dintre conferinþele care se retipãresc acum,
istoricul avea numai 33 de ani.
De ce totuºi cartea apãrutã în
1905 îºi pãstreazã încã atracþia pentru
cititorii succesivelor generaþii, aflate la o mare distanþã, nu numai
cronologicã, ci ºi psihologicã faþã de începutul de veac? Explicaþia se
gãseºte, cred, atât în vigoarea stilului, cât ºi în vitalitatea intelectualã
a unei reconstituiri prin care istoria româneascã, nici plãsmuire a
imaginaþiei, nici schemã stearpã ºi rigidã, mãrturiseºte despre zbuciumul fiinþei omeneºti dintotdeauna ºi despre rosturile veºnice ale
românilor.

„Cartea abordeazã rolul
important pe care l-au avut, la
vremea lor, hanurile. Apãrute
în a doua jumãtate a secolului
al XVII-lea, în strânsã legãturã cu dezvoltarea economicã, ele au reprezentat, pe
lângã o cerinþã imperativã a comerþului
bucureºtean ºi locuri pline de culoare. Erau un amalgam de
ziduri trainice, etnii si marfuri, niste edificii care mult timp s-au
contopit cu soarta orasului, fiind parte si sprijin in incercãrile la
care natura si oamenii au supus de-a lungul timpului aºezarea de
pe malurile Dâmboviþei.

Editura Humanitas, 378 de pagini, preþ- 45,00 lei

Editura Curtea Veche, 184 de pagini, preþ – 18 lei.
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