LECTURICALE

Camera blestematã
Iarna anului 1500. Lângã
zidul
castelului
Montguerlhe,
zace,
inconºtientã ºi plinã de
sânge, o tânãrã. Pentru
cã era prea frumoasã ºi
mândrã, a refuzat sã se
dãruiascã stãpânului
ei,
monseniorul
François
de
Chazeron. Drept
urmare, acesta i-a
spânzurat
soþul
chiar în noaptea
nunþii, iar pe ea a
violat-o ºi apoi a
însemnat-o cu
fierul
roºu,
aruncând-o lupilor. Dar fiarele
pãdurii nu s-au
atins de tânãra
rãnitã, pentru cã
o considerã de-a lor, le vorbea
cu uºurinþã limba, iar în nopþile cu lunã plinã se
transforma... Toþi o cred moartã, dar Isabeau a reuºit sã
supravieþuiascã doar pentru a se rãzbuna. Povestea ei ne duce în
subteranele Parisului, la curtea miracolelor.
Editura RAOP, 320 de pagini, preþ- 16.9 lei

Annabel
Annabel abordeazã cu
profunzime, sensibilitate ºi îndrãznealã o
temã controversatã a
epocii contemporane:
identitatea sexualã.
Într-un sat de pe
coasta Labradorului,
unde rolurile bãrbaþilor
ºi
ale
femeilor
sunt
guvernate
de
tradiþie, naºterea
unui copil hermafrodit zguduie
fericirea familiei
Blake. Copilãria
învãluitã de mister a lui Wayne
stã sub semnul ambiguitãþii sexuale ºi
al ameninþãrii cu demascarea. Lucrurile se complicã în
momentul atingerii maturitãþii, când descoperã cã organismul lui are capacitatea de a se reproduce singur. Autoarea
surprinde cu elocvenþã drama unui om, care se luptã sã-ºi
gãseascã locul într-o lume guvernatã de tipare sexuale
stricte.
Editura Polirom, 352 de pagini, preþ-34,95 lei

Grupaj realizat de Lucia IVÃNESCU

Aer
cu diamante
„Acum 30 de ani, stând noi,
poeþi tineri ºi furioºi, ºi judecând
realitatea potrivnicã, obidiþi de
piedicile puse prin edituri nouã,
corifeilor ei, ce ne dã-n gând
ideea? Sã scoatem o carte-n
regie proprie! O antologie din
tot ce e mai bun, mai adevãrat,
mai modern în cultura românã.
Aþi prins ºpilul? Noi eram ãia!
Care «noi»? Pãi, Traian T.
Coºovei, Mircea Cãrtãrescu ºi
subsemnatul. Eram…floarea
liricã româneascã. (...) Apoi,
ne-am gîndit cã ne trebuie o copertã, ilustraþii. Aºa am
fãcut cunoºtinþã cu Tudor Jebeleanu. El a inventat cimitirul de
locomotive... ªi împreunã am pozat niºte litere de plumb, pe care
le-am potrivit pe o coalã de carton ºi le-am pozat ore de-a rândul“,
povesteºte Florin Iaru.
Editura Humanitas, 189 de pagini, preþ- 19 lei

Opera poeticã
Antologia de faþã conþine principalele
poeme semnate de Fernando Pessoa,
dar ºi poeme atribuite de el lui
Alberto Caeiro, Ricaerdo Reis ºi
Álvaro de Campos, precum ºi texte
critice ºi eseuri prin care membrii
acestei
vaste
familii
se
comentau.“Cazul acestui scriitorspune traducãtorul Dinu Flãmândintrigã de mai bine de 50 de ani, pe
mãsurã ce au devenit perceptibile
dimensiunile halucinante ale
proiectului sãu de creaþie, ambiþia
lui de a se multiplica printr-un soi
de familie infinitã. Faptul cã a scris
enorm, sub câteva zeci de nume
diferite încã nu ar fi fost decât o
excepþionalã performanþã cantitativã. Dar ambiþia de a-ºi multiplica personalitatea, pare o «fugã» pe care
numai limita biologicã a putut-o opri.
Editura Humanitas, 389 de pagini, preþ-47 lei
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