LECTURICALE

Cheia Adâncului
Viaţa monotonă a
lui Daniel Kean, un
tânăr de la căile ferate,
va fi marcată pentru
totdeauna când
descoperă un călător cu
o bombă legată de trup.
Străinul îi propune o
înţelegere riscantă...
Din momentul
acela, Daniel va fi în
primejdie şi pentru
a se salva trebuie
să-i afle pe cei
implicaţi în atentatul
terorist. Împreună
cu o fată care vede
doar întunericul,
cu un bibliofil iscoditor
şi cu ciudaţii prieteni ai acestora, Daniel străbate ţinuturi
crepusculare bântuite de legende şi de zei, din Germania
pâna în ascunse colţuri ale Pamântului, pentru a găsi «Cheia
Adâncului» şi a descoperi entitatea supremă care guvernează
lumea.
Editura RAO, 512 pagini, preţ- 39,99 lei.

Spioni la Vatican
Un fost ofiţer
al serviciilor
de informaţii
americane, John
Koehler, a adunat
datele despre
agenţii sovietici
care au activat
la Vatican.
Germania a
creat un plan
să infiltreze în
Vatican spioni
deghizaţi în
călugări. Planul
este dezvăluit
în rapoartele
MI5, ce au fost
declasificate.
Operaţiunea implica cumpărarea unei
clădiri în Roma de către un simpatizant nazist, pentru crearea
unei biserici georgiene la Roma, iar printre călugări să fie
aduşi agenţi apropiaţi spionajului german. Vaticanul s-a sesizat
că ei nu cunosc doctrina catolică şi că au un interes prea mare
pentru femei. Planul a fost dejucat.
Editura Litera, 350 de pagini, preţ-33,9 lei.

Armata de teracotă
În anul 1974, săpăturile
ţăranilor din Xian au scos
la iveală figuri de lut, ceea
ce a fost o mare descoperire
arheologică. Armata de
teracotă însemna 8 000 de
războinici și cai de lut în
mărime naturală îngropați
în anul 210 î.Hr. ca o
„armată a spiritelor”, menită
să păzească mormântul
Primului Împărat, strălucitul
și crudul conducător care a
unificat China și a construit
primul Mare Zid. Paranoic, dorea să domine în viața
de apoi așa cum făcuse și în aceasta. Împrejurul uriașei sale movile
funerare, deocamdată nedeschise, alte fose ascundeau o întreagă
lume a spiritelor de demnitari, animatori, armuri și care de bronz.
Editura Nemira, 400 de pagini, preţ-39,90 lei

Păcatele tatălui
La sfârșitul primului volum,
« Doar timpul ne va spune »,
Harry se afla în drum
spre America, salvat după
scufundarea vasului, decis
să-și asume identitatea lui
Tom Bradshaw, mort pe mare,
pentru a scăpa de trecut.Totul
s-a dovedit o mare greșeală
deoarece Tom era suspectat de
uciderea fratelui și este arestat.
Cartea de faţă, traducere
Tania Mochi, urmărește tot
destinele lui Giles, Harry,
Emma, sir Hugo și al mamei
lui Harry, Maisie, în perioada
zbuciumată a războiului.
Acţiunea este plină de întorsături și suspans.Urmează şi un al treilea
volum, «Secretul cel mai bine păstrat».
Editura Vivaldi, 392 de pagini, preţ - 34, 88 lei
Grupaj realizat de Lucia Ivănescu
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