LECTURICALE

Puterea
minții
V

Domnișoara
Einstein

ă controlați mintea
sau mintea este
cea care vă controlează?
Gândurile noastre
creează realitatea. În
fiecare zi, calitatea
modului nostru de
a gândi determină
calitatea vieții. Mintea
noastră chiar ne poate
propulsa către succes
sau ne poate ține pe loc.
Fie că vrei să-ți amintești
mai multe sau să-ți faci
mai puține griji, să-ți
controlezi furia sau să-i
dai frâu liber ambiției, există o cale de a-ți schimba viața
în bine, schimbându-ți modul de gândire. Ca o continuă
provocare, Puterea minții îți va arăta cum să preiei controlul
asupra gândurilor tale. Trecutul, prezentul și viitorul sunt
modelate de gândurile tale. Când schimbi gândirea, schimbi
viața.

Î

n 1933, cu două luni
înainte de ascensiunea
lui Hitler, o femeie este
găsită inconștientă într-o
pădure de lângă Berlin.
Amnezică, tânăra ajunge
într-o clinică de psihiatrie,
în grija doctorului
Martin Kirsch, care
se luptă cu fantomele
trecutului de chirurg militar pe front. Kirsch face tot ce-i stă în
putință pentru a afla identitatea femeii și descoperă o legătură
surprinzătoare cu cel mai celebru om de știință al vremii.“Un
thriller stilat... Fire de istorie și imaginație minunat împletite
laolaltă.”Sentimentul de neliniște încă din prima pagină.”
Editura All, 432 de pagini, preț - 38 lei

Învingătorul este
întotdeauna singur
C

artea este un portret
necruțător al timpului
nostru. O zi la Cannes.
Scena: strălucitorul festival
de film. Personaje principale:
Igor Malev și Ewa, fosta lui
soție. Personaje secundare:
actorii principali și figuranții
fastuoasei lumi a filmului și
a modei. După o despărțire
dureroasă, Igor, om de afaceri
rus, elaborează un plan pentru
a-și recâștiga soția. E dispus să
facă oricâte sacrificii, în numele
acestei iubiri devastatoare. “Învingătorul este întotdeauna
singur” e o meditație asupra laturii întunecate a succesului,
asupra destinului visurilor inocente într-o societate marcată
de o profundă disoluție a valorilor.
Editura Humanitas, 267 de pagini, preț - 39 lei

Editura All, 296 de pagini, preț - 29,90 lei

Toate
diminețile
lumii
T

oate diminețile lumii
se duc pe un drum fără
întoarcere; și diminețile
domnului Sainte Colombe,
care compune cele mai
tânguitoare piese pentru
viola da gamba, și cele ale
fiicelor sale, care cresc fără
mamă și fără alint din partea
tatălui. Tot așa se duc și diminețile bucătăresei domnului Sainte
Colombe, care poartă părul despletit pe spate și de care el nu s-a
atins deși a dorit, dar mai ales cele ale regelui Ludovic al XIV-lea,
care vrea să-l aducă la curte pe Sainte Colombe, dar nu reușeste
nici la prima, nici la a doua încercare. Dezamăgitoare sunt de
asemenea diminețile violonistului curții, supusul domn Caignet,
obligat să cânte și când nu are chef.
Editura Humanitas Multimedia, preț - 49 lei
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