LECTURICALE

Bărbat adormit în
fotoliu. Întâmplări.
O carte surprinzătoare
a cunoscutului critic
literar Alex Ştefănescu,
în care, direct şi indirect,
el este personajul
principal, adică cel
implicat în toate micile
scenete pe care le
istoriseşte, în majoritate
întâmplări cu scriitori,
cele mai multe
dintre ele amuzante.
“Bărbatul adormit
în fotoliu”cuprinde
episoade pline de haz
trăite de autor alături
de mari personalităţi
din literatura
românească. Nicoale Manolescu, Marin Preda,
Nichita Stănescu sau Ana Blandiana sunt doar câteva dintre
personajele acestei cărţi, publicată pentru prima dată în 2010,
aflată acum la cea de a doua ediţie.
Editura Curtea Veche, 208 de pagini, preţ-17 lei

Vlaicu Ionescu
Aducerea picturii lui
Vlaicu Ionescu în
conştiinţa publicului din
România se face prin
remarcabilul volum
„Vlaicu Ionescu/ The
Artist/ Pictorul”, bogat
ilustrat cu picturile şi
desenele artistului, o
adevărată bijuterie.
Volumul de 352 de
pagini reuneşte opera
plastică a artistului,
reproducând peste
250 de pânze în ulei, icoane pe sticlă şi pe lemn şi peste 50
de desene şi gravuri, realizate între 1945 şi 1997. În America,
Vlaicu Ionescu a avut numeroase expoziţii la New York, în
alte state americane, în galerii prestigioase. A avut de asemenea
expoziţii în Italia, Franţa, Grecia şi a primit premii pentru arta
sa esoterică.
Editura Universalia, 352 pagini, preţ-250 lei.

Pulbere de oase

Michelle Harrison

Aflată în vizită la bunica ei, Tanya
descoperă un mister. În urmă
cu 50 de ani, o fată a dispărut în
pădurile din apropiere - o persoană
despre care bunica Tanyei nu
doreşte să vorbească. Fabian, fiul
administratorului de pe domeniu,
este măcinat de această dispariţie.
Bunicul său a fost ultima persoană
care a văzut-o pe fată în viaţă, iar
el trăieşte sub povara bănuielii.
Împreună, Tanya şi Fabian decid
să descopere adevărul. Dar Tanya
are şi ea secretul ei: poate să
vadă zâne. Oare asta o va ajuta să dezlege
misterul? În curând, se vor afla în faţa unei primejdii teribile istoria sinistră a conacului bunicii se va repeta cumva?
Editura RAO , 256 de pagini, preţ-34,99 lei.

30

Joe Hunter este omul care
«rezolvă probleme» şi, ca
fost militar şi agent CIA,
se pricepe foarte bine la
ceea ce face. Când află
că fratele ei, John Telfer,
de care se înstrăinase, a
dispărut, descoperă că
tot ceea ce avusese de
rezolvat până atunci a
fost simplu, faţă de ceea
ce îl aşteaptă. Căci Tubal
Cain, un criminal în
serie nedescoperit, este...
un ucigaş sentimental.
Cel mai de preţ pentru
el sunt cuţitele pe care
le foloseşte şi, din
nefericire, Joe are îi fură
unul. Pentru a-şi găsi
fratele, Hunter trebuie să-l întâlnească pe
Cain, apoi, cei trei pornesc spre un loc pustiu din vestul Americii,
încât din oameni nu mai rămâne decât... pulbere de oase.
Editura RAO, 352 de pagini, preţ- 24.99 lei.

