LECTURICALE

Vampiri
Între “Amurg” şi
Trublood”, o serie
electrizantă despre o
iubire adolescentină
în Florenţa secolului
XV.Elena Gilbert
s-a întors din lumea
cealaltă şi trebuie să
înveţe din nou cum
să trăiască printre
oameni. Este ajutată
de iubirea vieţii ei,
vampirul Stefan
Salvatore.Dar
puterile răului se
adună din nou în
Fell’s Church, atrase
de darurile acordate
Elenei în viaţa de
apoi şi de sângele
ei, care pulsează cu o forţă unică ce o face irezistibilă pentru
vampiri. Ştefan este luat de lângă Elena şi ea trebuie să-şi găsească
sprijin în fratele acestuia, Damon. Însă întotdeauna vânător, acum
este cel vânat...
Editura: LEDA, 640 de pagini, preţ- 44,9 lei

Moarte subită

Când Barry Fairbrother, în vârstă
de 40 de ani, moare pe neaşteptate,
comunitatea din Pagford intră în
derivă. Idilicul orăşel englezesc,
cu o piaţetă pavată şi o mănăstire
străveche, ascunde de fapt un război
mocnit între mai multe tabere:
bogaţi şi săraci, adolescenţi şi părinţi,
soţi şi soţii, profesori şi elevi...
Pagford nu este deloc ceea ce pare la
prima vedere. Cel mai mare conflict
îl stârneşte însă locul lăsat liber de
Barry în consiliul parohial. Cine va
triumfa într-o luptă electorală plină
de patimă, duplicitate şi dezvăluiri
neaşteptate? Un roman colosal despre o lume în miniatură,
“Moarte subită” este prima carte pe care J.K. Rowling o dedică
adulţilor. O poveste memorabilă.
Editura TREI 480 de pagini, preţ-65 lei.
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Apocalipsa
O eroare de
computer de numai
o nanosecundă
transformă lumea
în pustiu. Dar cel
mai înspăimântător
coşmar se întrupează
într-un bărbat cu
zâmbet letal şi puteri
inexplicabile: Randall
Flagg, omul negru. O
călătorie halucinantă,
cu aventuri printr-o
lume care aduce cu
Europa Evului Mediu
întunecat.„Chiar
pe Main Street, din
May, Oklahoma, zăcea un mort. Nick nu era surprins. Întâlnise
o mulţime de cadavre şi presupunea că nu văzuse nici o miime
dintre toţi morţii prin apropierea cărora trecuse. Erau anumite
locuri în care mirosul bogat al morţii era suficient să te aducă în
pragul leşinului. Un mort în plus sau în minus nu mai însemna
mare lucru.“
Editura: Nemira, 1152 de pagini, preţ- 99.9 lei

Cimitirul animalelor

Ar putea Stephen King să
scrie o poveste care să-l sperie
chiar şi pe el, atât de rău încăt
să-i fie frică s-o finalizeze?
“Cimitirul animalelor” pare a
fi această poveste. Şi cititorul
este atat înspăimântat, ar
dori să renunţe, dar cartea nu
poate fi lăsată din mână, căci
este vorba despre tine, despre
secretele tale bine ascunse!
“Dorinţa de a înşela moartea
este ciudată dar extrem
de serioasă. Mulţi cred că
viaţa începe după intrarea
în Împărăţia Domnului.
Atunci, de ce să vrei să aduci pe cineva
înapoi? Alţii se întreabă dacă există un «după moarte». Ai fi în stare
să faci tot ceea ce face Louis Creed? Sunt sigur că da, iar acest lucru
mă înspăimântă... “ zice King.
Editura Nemira, 408 pagini, preţ- 47.92 lei

