LECTURICALE

JFK 11.22.63
Ziua de 22 noiembrie 1963
este ziua în care s-a schimbat lumea. În Statele
Unite, la Dallas, unde
preºedintele
John
Fitzgerald Kennedy se
afla în vizitã, s-au auzit
trei împuºcãturi. Era ora
11, 22 de minute ºi 63 de
secunde, când gloanþele
l-au ucis pe JFK.Comisii
dupã comisii au cercetat
evenimentul, scotocind
prin arhive dupã filmele
ºi fotografiile rãmase
dupã acea zi tragicã.
Concluzia a fost mereu
alta, iar o vreme, teorii ale conspiraþiei au orbitat în jurul asasinãrii preºedintelui. Se susþinea cã la locul
faptei s-ar fi aflat mai mulþi asasini. Sigur, au existat ºi pãreri
cã a fost unul singur – Lee Harvey Oswald, arestat ºi ulterior
asasinat. De atunci, istoria a mers pe alt drum. Cartea lui
Stephen King este însã o surprizã.
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Talismanul
norocos
Un fost puºcaº marin american pe nume Logan Thibault
gãseºte în deºertul irakian
fotografia unei femei zâmbitoare, care va deveni un fel
de amuletã în perioada în
care rãmâne în Irak. La
puþin timp dupã aceea, el
începe sã aibã noroc:
câºtigã la poker sau chiar
supravieþuieºte unui atac
cu bombã în care îºi pierd
viaþa doi dintre cei mai
buni camarazi ai lui. La
întoarcerea în Colorado, Thibault nu-ºi poate scoate nici poza,
nici pe femeie din minte, aºa cã îºi propune sã o gãseascã. O sensibilã poveste de dragoste care va emoþiona pe oricine o citeºte
Editura RAO, 352 de pagini, preþ- 24.99 lei

Calea
englezilor

Sinuciderea.
De ce a
atacat Hitler
Uniunea
Sovieticã?

O varã de neuitat la sfârºitul anilor
´70 ºi un grup de prieteni sortiþi sã
nu se despartã niciodatã…Iar în
mijlocul lor, doi trãiesc o poveste
de dragoste demnã de Dante ºi
Beatrice. Calea Englezilor, care
în Bucureºtiul interbelic s-a
numit Pasagiul English, devine drumul iniþiatic, în acel du-te-vino de mulþime pestriþã ce îºi intersecteazã paºii. În acest roman “cinematografic”, unde vânzãtoarea de
la prãvãlia de coloniale seamãnã cu Lana Turner ºi aprind imaginaþia
puºtimii de cartier, unde un Dodge hârbuit se transformã într-un “curcubeu în miºcare” ºi totul se transfigureazã în lumina soarelui,
Antonio Soler descrie cu sensibilitate trecerea imperceptibilã de la
adolescenþã la realitatea durã a maturitãþii.

Victor Suvorov a demonstrat
în multe cãrþi incompetenþa
conducãtorilor ºi deficienþele
armatei sovietice, în anii de început al
celui de-al doilea Rãzboi Mondial. Sinuciderea e într-un fel
replica acestora: nici armata nazistã nu era prea bine pregãtitã de
rãzboi pe cât se credea, iar deschiderea frontului de Rãsãrit, contra unui duºman secretos în pregãtirea de rãzboi, a fost o decizie
hazardatã. Intenþia lui Stalin de a invada estul Europei l-a determinat pe Hitler sã înceapã un rãzboi-fulger contra URSS, al cãrui
succes, date fiind condiþiile climatice din Rusia, dar ºi buna
dotare a Armatei Roºii, nu putea fi decât iluzoriu.
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