LECTURICALE

Erebos - Jocul
răzbunării
I

ntr-o școală
londoneză a ajuns
un joc pe computer:
Erebos. Cine îl joacă nu
mai scapă de el. Regulile
acestuia sunt deosebit de
restrictive: oricine are doar
o dată șansa de a se amuza
cu Erebos. Cel care îl joacă
nu are voie să vorbească cu
nimeni despre el și totdeauna
trebuie să joace singur. Cine îi
încalcă regulile ori nu îndeplinește
sarcinile primite este exclus și nu
mai
poate relua jocul. Erebos combină
ficțiunea cu
realitatea în mod derutant: sarcinile
primite pe computer trebuie realizate în lumea reală. Erebos
îl subjugă și pe Nick, până în momentul în care jocul îi cere
acestuia să omoare un om...

Taina contesei
U

n maestru al
senzualității,
ducele Rafael
Whitbourne și-a
căpătat reputația
de cuceritor în
budoarele elegante
ale aristocratelor din
Anglia. Pe neașteptate,
o misiune vitală pentru
un prieten îl duce la
Paris, unde trebuie să
colaboreze cu contesa
Magda Janos, „cea mai
frumoasă spioană din
Europa”. Spre uluirea lui, fermecătoarea femeie nu este deloc
o contesă, ci prostituată, care l-a trădat cu ani în urmă. Ea era
singura femeie pe care a iubit-o cu adevărat. Lumea o cunoștea
pe Margot Ashton ca fiind contesa Janos. Magda își dorea
numai să-și uite trecutul și pe bărbatul care, cu cruzime, a
nedreptațit-o.Povestea de dragoste și ură se va sfârși pasional.
Editura Litera, 210 pagini, preț - 19,90 lei
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Umbra din Nord
(seria Sally Lockhart)

L

a șase ani de la
dezlegarea misterului
morții tatălui ei
(Rubinul din fum), Sally
Lockhart și-a înființat
propria afacere de
consultanță. Dar Fred
Garland, prietenul ei
fotograf, are darul de
a o coopta mereu în
munca lui de detectiv,
căci Sally se pricepe
și la finanțe, dar și
la arme. Când unul
dintre clienții lui
Sally pierde o sumă considerabilă de bani
investită într-o firmă de transport naval, iar Fred se implică
într-o misterioasă sesiune de spiritism, tânăra se întreabă dacă
nu cumva cele două cazuri nu sunt legate. Pe neștiute, fiecare
pas pe care-l face o trage tot mai adânc în pericol mortal și în
îmbrățișarea înghețată a umbrei din nord...
Editura RAO, 256 de pagini, preț - 34.99 lei
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Minciunile lui Locke
Lamora
S

e spune despre
Ghimpele din Camorr
că este un spadasin
neîntrecut, un maestru
într-ale hoției, o fantomă
care poate trece prin
ziduri. Jumătate din
oamenii orașului sunt
convinși că este avocatul
celor săraci. Alții cred că
este un mit stupid. Nici
unii, nici ceilalți nu cunosc
întregul adevăr. Subțirel
și fără prea mare agilitate
în mânuirea sabiei, Locke
Lamora este, spre marea sa
supărare, legendarul Ghimpe. El fură de la cei bogați, dar la
săraci nu ajunge nici un sfanț. Locke adună bani doar pentru
el și pentru banda lui de Ticăloși Gentilomi. Dar un mister
ucigător a început să terorizeze orașul. Locke și prietenii săi
vor fi nevoiți să lupte pentru viața lor.
Editura RAO - 604 pagini, preț- 49,99 lei

