LECTURICALE

“Big bang”
În 1992, satelitul
COBE a trimis
spre Pământ date
legate de radiaţia
cosmică, iar
acestea au fost
transformate în
imagini ce au făcut
înconjurul lumii.
Era cea mai veche
marturie privind
universul nostru,
„semnatura lui
Dumnezeu“, care
scotea în evidenţă
infime variaţii ale
densităţii materiei
din universul
timpuriu, în ultima
instanţă seminţele din care am apărut şi noi. Descoperirea venea
să certifice valabilitatea modelului big bang: universul nu e
etern, ci s-a născut dintr-o explozie şi se află în expansiune. În
“Big bang”, Copernic, Galilei, Einstein, Hubble sunt personajele
unei poveşti pasionante la care participam si cu mintea, si cu
sufletul.
Editura Humanitas, 460 de pagini, preţ-45 lei

Cosmopolis
“Cosmopolis”
redă o zi din viaţa
miliardarului Eric
Packer, un tânăr
de 28 de ani care
crede că are toată
lumea la picioare.
Îl însoţim într-o
zi aparent banală
de aprilie, prin
Manhattanul sec.
XXI. Miliardarul
este surprins
într-o odisee mai
puţin obişnuită,
a cărei finalitate
nu este Ithaca, ci
o simplă şedinţă
de tuns. Închis
în limuzina sa
luxoasă, Packer
vrea să străbată un
oraş blocat de vizita preşedintelui, de înmormântarea
unui celebru rapper şi de o demonstraţie antiglobalizare.
Ba mai mult, bodyguarzii săi cred că Eric ar putea fi
ţinta unui atentat. Romanul este un adevarat studiu
despre dispariţia afecţiunii, despre cinismul societăţii
contemporane, o disecţie brutală a visului american.
Editura Polirom, 216 pagini, preţ-22,95 lei

Abilitati de comunicare
Toţi îi admirăm pe cei care par
să aibă o abilitate înnăscută de
a intra într-o situaţie socială
nefamiliară şi de a-i angrena pe
ceilalţi în conversaţie. Aceşti
oamenii „charismă“, adică un
talent dobândit al oamenilor
cu autoritate, şi ca orice talent
dobândit se poate învăţa, poate
fi consolidat şi perfecţionat,
dacă ai informaţiile necesare şi
voinţa de a învăţa.Abilităţile de
comunicare vă spun ce calităţi
sunt obligatorii pentru a avea
autoritate asupra celorlalţi.
Când le veţi valorifica, să
nu vă mire dacă oamenii vă
vor întreba: “Cum poţi vorbi atât de
convingător?“ Şi chiar dacă nu vor pune această întrebare, cu siguranţă se
vor gândi la ea, ca şi cititorii.
Editura Curtea Veche, 92 de pagini, preţ-14 lei

Spionii

Pe masa unei edituri din
Porto Alegre capitala statului
brazilian Rio Grande do
Sul, aterizează într-o zi un
plic alb conţinând începutul
unei cărţi misterioase care,
după ceea ce dă de înţeles
autoarea, necunoscută, se va
încheia odată cu sinuciderea
acesteia.
Intrigaţi şi totodată fascinaţi
de mister, colaboratorii
editurii pornesc pe cont
propriu la investigarea
cazului care, după o serie
de peripeţii comice, va
avea un sfârşit neaşteptat şi
dramatic.
Editura Vivaldi, 166 de pagini, preţ-13,73 lei
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