LECTURICALE

Viaþa mea
În 1862, dupã cãsãtoria cu
Lev Nikolaevici Tolstoi,
Sofia Andreevna Bers
începe sã scrie un jurnal
pe care îl va continua cu
acribie pânã la sfârºitul
vieþii. O cronicã a unei
familii aristocrate, cu
nelipsitele-i conversaþii,
picnicuri, partide de
vânãtoare ºi seri muzicale. O viaþã în aparenþã
liniºtitã, dar Sofia face
greu faþã nevoilor cotidiene, transcriind ºi
corectând în acelaºi
timp lucrãrile lui Tolstoi. Destinul n-a fost
blând: soþie a unui mare scriitor, îºi idealizeazã soþul, care este
ºi cauza suferinþelor ei. Mamã a 13 copii cunoaºte drama
despãrþirii. Jurnalul nu este doar povestea vieþii contesei
Tolstaia, ci prietenul ei cel mai bun, contrapartida la viaþa ºi
cãsnicia ei.
Editura All, 336 de pagini, preþ- 29.90 lei.

Þigara.
Povestea unei
seducãtoare

Chemarea
îngerului
New York, aeroportul
Kennedy. În sala de aºteptãri
aglomeratã, un bãrbat ºi o
femeie se ciocnesc, îºi cer
scuze. Madeline ºi Jonathan
nu se mai întâlniserã niciodatã.Ajunºi la destinaþiile
lor, descoperã cã au schimbat celularele. Ea este la
Paris, unde are o florãrie, el
se ocupã de un mic restaurant la San Francisco.
Curioºi, fiecare cerceteazã
conþinutul telefonului celuilalt.
O dublã indiscreþie ºi o revelaþie: vieþile lor sunt legate printrun secret pe care-l credeau îngropat pentru totdeauna…Cartea vã
va þine cu sufletul la gurã, având personaje de-a dreptul fermecãtoare. O poveste care te face sã visezi cu ochii deschiºi. Guillaume
Musso îºi cunoaºte bine cititorii.
Editura All, 336 de pagini, preþ-29,9 lei

Concert
în memoria
unui înger

Obiect nelipsit din societatea
modernã, pentru unii izvor de
bucurie, pentru alþii de neliniºte,
þigara a aprins incendii ºi dispute.
Sursã de inspiraþie ºi de scandal,
întruchipare a fructului oprit sau tentaþie
pentru amatorii de plãceri, þigara este înconjuratã de o mitologie
fascinantã ºi are o istorie cuceritoare. Rod al unei cercetãri riguroase
ce a apelat la literaturã, picturã, cinematografie, precum ºi la mãrturii
orale inedite, acest volum este primul studiu antrologic despre þigarã.
Odinioarã emblemã a femeii fatale ºi a dandy-ului, acum þigara a
ajuns un tabu în public. ªi astfel seducþia continuã.

Într-un cãtun idilic din Franþa,
o respectabilã doamnã, pe
care justiþia a exonerat-o de
orice vinã, este pe punctul de
a face mãrturisi. În mijlocul
oceanului, un marinar taciturn aflã cã ºi-a
pierdut o fiicã. Telegrama nu îi spunea însã care din cele patru.
Destinele a doi tineri muzicieni sunt frânte de o crimã. Cine este
mai vinovat? Se va folosi prima doamnã a Franþei de un secret
abominabil pentru a se rãzbuna pe cel care nu o mai iubeºte?
Fiecare dintre protagoniºtii celor patru nuvele ajunge, într-o situaþie-limitã, sã-ºi cunoascã faþa cea mai întunecatã.

Editura Nemira, 272 de pagini, preþ- 36,7 lei

Editura Humanitas, 198 de pagini, preþ-25 lei.
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