LECTURICALE

Salvarea templierilor
Anul
1203.
Constantinopolul este
asediat de un grup secret
de cavaleri templieri,
care se infiltreazã în
biblioteca imperialã.
Vor sã punã mâna pe
documente periculoase, care nu trebuie
sã ajungã la dogele
Veneþiei. Secretele
ascunse în codexuri
declanºeazã
o
aventurã pe viaþã ºi
pe moarte. Sean
Reilly, agent FBI,
se strecoarã în
A r h i v e l e
Vaticanului,
acolo unde sunt
depozitate documentele
d e s p r e
Inchiziþie. Tess Chaykin, iubita
lui, a fost rãpitã ºi îºi poate recâºtiga libertatea
numai cu ajutorul unui document ascuns într-un mormânt.
Reilly sustrage documentul preþios ºi astfel începe lupta.
Editura Nemira 520 de pagini, preþ-51 lei.

Prietenul ºi alte eseuri
În eseurile reunite în acest
volum,
Giorgio
Agamben realizeazã
fulgerãtoare incursiuni în universul unor
concepte fundamentale ale lumii de azi.
În
demonstraþii
extrem de dense, cu
ocoluri prin istoria
gândirii de la
Aristotel la Hegel,
Heidegger
sau
Foucault, filozoful
italian aratã cã
firescul esenþial al
gândurilor
ºi
faptelor noastre se
sprijinã pe o
tradiþie multisecularã, mereu reinterpretatã, dar mereu
prezentã în fundal, iar nefirescul lor ameninþând sã
ia forme monstruoase, pe ignorarea sau pe uitarea ei.
Întoarcerea cãtre trecut, cãutarea propriilor rãdãcini, sugereazã Agamben, este cea mai urgentã acþiune pe care trebuie s-o întreprindã omul modern
Editura Humanitas, 82 de pagini, preþ-15 lei

Grupaj realizat de Lucia IVÃNESCU

Culinariard.
Restaurante,
cârciumi,
vorbe
Exista oare restaurante bune în
Bucureºti? Ei, cum sã nu !
Claudiu Leonte le-a vãzut. A
intrat, a mâncat, a bãut. I-a plãcut. ªi ne povesteºte de ele.
Existã oare restaurante proaste
în Bucureºti? Ehehei! Claudiu
Leonte le-a vãzut. A intrat, a
mâncat, a bãut. A suferit. ªi
ne povesteºte de ele.Astfel încât, dacã vrea cineva sã ºtie unde sã se ducã sã mãnânce ºi sã se simtã bine în
Bucureºti, poate sã consulte aceastã carte. ªi îºi va face o idee,
citind o opinie sincerã ºi avizatã.Iar dacã vrea sã ºtie ce restaurante
e bine sã ocoleascã în eleganta noastrã capitalã, sã citeascã aceastã
carte, unicã de acest gen. Cu încredere.
Editura Vremea, 232 de pagini, preþ- 27,00 lei.

Cãlãtorie într-un picior
Publicat în 1989, Cãlãtorie într-un
picior este primul roman al Hertei
Müller dupã ce a pãrãsit România.
Irene, eroina cãrþii, îl cunoaºte la
mare pe Franz, un tânãr german pe
care îl gãseºte beat într-o cârciumã ºi
îl ajutã sã ajungã la hotel. Aºteptându-ºi actele pentru emigrare, Irene
stabileºte cu Franz sã se revadã în
Germania. La aeroport nu-l va întâlni pe el, ci pe un prieten al acestuia,
Stefan. Dupã mutarea în Berlinul
de Vest, îl cunoaºte pe Thomas, un
ºomer homosexual cu care reuºeºte
sã
comunice.
Serpentinele
amoroase, anxietatea, birocraþia de
care se loveºte, analiza lucidã a
noii vieþi ºi dorul de þarã sunt
descrise într-o prozã concisã, minimalistã.
Editura Humanitas, 269 de pagini, preþ-240 de lei.
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