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LECTURICALE

Gheiºa. Istoria secretã a unei
lumi pe cale de dispariþie
Japonia ºi fascinaþia pe
care o exercitã asupra
oricãrui
european!
Japonia modernã, cu
tot ce înseamnã
tehnologie de vârf, cu
mâncãrurile ºi obiceiurile ei ciudate în
ochii europenilor,
dar ai ºi Japonia cea
de demult, cu
împãraþii ºi dregãtorii ei, cu samuraii, gata sã-ºi
dea viaþa pentru
cei în slujba
cãrora erau. Dar
ce sunt gheiºele
sau, mai binezis, ce au fost
ele odinioarã,
în anii de
înflorire
a
Japoniei? Mai existã oare
gheiºe în zilele noastre? Întrebãri incitante la care a încercat – ºi a reuºit – sã rãspundã Lesley
Downer, autoarea acestei minunate cãrþi.
Editura Vivaldi, 360 de pagini, preþ-34.88 lei

Fiicele reginei fecioare
Personalitate învãluitã
într-o aurã legendarã,
Elisabeta I a Angliei
este eroina unui
roman
în
care
poveºtile de dragoste
se înlãnþuiesc pe
fundalul unei epoci
care nu conteneºte
sã aprindã imaginaþia scriitorilor ºi
a
cititorilor
deopotrivã.
La
Curtea
reginei
fecioare, intrigile
se þin lanþ, iar
doamnele
de
onoare nutresc
pasiuni secrete,
care le pot ameninþa statutul social.
Privitã prin ochii acestor personaje fermecãtoare, capricioasa Elisabeta I se dezvãluie în ipostaza de femeie îndrãgostitã, captivã a imposibilei alegeri între sentimentul datoriei politice ºi dorinþele inimii.
Editura Nemira, 568 de pagini, preþ- 37,00 lei

Grupaj realizat de Lucia IVÃNESCU

Cele mai
amuzante vorbe de
duh ale actorilor
Actorul nu mai e de mult doar
suma unor identitãþi preluate.
Oricât ar fi de tentantã imaginea
cuiva care îºi duce viaþa
îmbrãcând ºi dezbrãcând
hainele unor personaje, realitatea o contrazice. În afara
garderobei ºi a cabinei de
machiaj, actorul are, ca fiecare
dintre noi, preferinþe ºi
antipatii, fobii ºi plãceri.
Mulþi actori exceleazã în arta vorbelor
cu percuþie ironicã, prin care încondeiazã ºi biciuiesc strîmbãtãþile
din jur.Robin Williams ºi Marlène Jobert, Mel Brooks þi Elizabeth
Taylor, Groucho Marx þi Arletty sunt doar câteva dintre numele
celor care se prezintã la banchet gata sã toarne ºampania ironiei în
cupe.
Editura Humanitas, 186 de pagini, preþ-22,00 lei

Cronoliþii
Despre aceastã carte, New York
Times spune cã este una din cele
mai impresionante realizãri science-fiction ale anului. Robert
Charles Wilson s-a nãscut în 1953,
în California. Chiar dacã scrie
texte SF de la începutul anilor ’70,
s-a dedicat în întregime scrisului
din 1986. Wilson a publicat pânã
în prezent 14 romane ºi
numeroase nuvele. Pentru munca
sa a fost recompensat cu Premiul
Hugo, Premiul John W.
Campbell, Premiul Theodore
Sturgeon, trei premii “Aurora” ºi
“Philip K. Dick”. Stephen King
a spus despre Robert Charles
Wilson cã “în prezent, este
probabil cel mai bun autor de
SF”.
Editura Trei, 392 de pagini, preþ- 35 lei.
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