LECTURICALE

Poveste despre
dragoste şi întuneric
Roman magistral, deţinător
a zece distincţii literare,
tradus în peste 25 de limbi
şi ecranizat în 2009 de
Natalie Portman. În Israelul
de la jumătatea sec.XX, micul
Amos îşi petrece copilăria în
intimitatea cărţilor, a discuţiilor
intelectuale, pasionat fiind de
marile întâmplări ale istoriei.
Cei din familie, cărturari
autentici, îi insuflă dorinţa de
cunoaştere. El transfigurează
întâmplările istoriei, al căror
martor este, într-o saga
incitantă, păstrând dramatismul perceput
de copilul a cărui sensibilitate contrastează cu neverosimilul celei
mai tulburi perioade din istoria lumii. Amos descoperă farmecul
unui Israel legendar, unde miticul şi realitatea se împletesc.
Humanitas, 608 pagini, preţ-31,50 lei

Viitorul începe luni
Aventură, umor şi poezia clipei
trecătoare în Bucureştiul anului
1898.Toată lumea pare vinovată
şi toţi au ceva de ascuns. Iar
dragostea, imprudentă, nu ajută
prea mult. Conu Costache, un
poliţist elegant, pasionat de ceea
ce face, trebuie să dea rapid de
urma adevăraţilor răufăcători.
Marile ziare rivale, Universul şi
Adevărul, sunt implicate, fiecare
în alt fel. Personajele sunt prinse
în escrocherii, politică, dezordine
şi poveşti de dragoste. Le leagă
un singur lucru: obsesia pentru
viitor. Într-o săptămână, începând
de luni, 23 februarie, şi până duminică, 1
martie, Capitala e zguduită de evenimente, totul pornind de la o conferinţă
ţinută la Ateneu de un doctor tânăr şi ambiţios.
Humanitas, 284 de pagini, preţ-35 lei

Gesturile care îi
trădează pe politicieni Misteriile Antichităţii

Vreţi să ştiţi ce gândesc de fapt
oamenii politici şi mai ales când
spun minciuni? Studiaţi-le gesturile
şi posturile: cum îşi încrucişează
braţele, degetele, la ce ureche ţin
telefonul atunci când vorbesc.
Psiholog şi scriitor, expert în
comunicare nonverbală, Joseph
Messinger trece în revistă gesturile
care trădează personalitatea
politicienilor. Aceste gesturi, mai
ales atunci când “spun altceva”
decât
cuvintele,
dezvăluie
adevăratul profil psihologic al
celor care aspiră la funcţii în stat.
Cartea este utilă atât psihologilor, cât şi publicului, căruia îi va oferi o
lectură facilă, cu exemple sugestive şi actuale. Învătati să recunoaşteţi
gesturile care îi trădează pe politicieni.
Editura Litera, 208 pagini, preţ- 29 ,90 lei
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La cursurile de la College de France, autorul
a întreprins un studiu privitor la sacrificiile
săvârşite în diferitele religii. După ce a cercetat
vechile culte ale Orientului, Greciei şi Romei,
a analizat în paralel importanţa sacrificiilor
în cadrul misteriilor păgânismului grecoroman, precum şi sacrificiile în cadrul
cultului creştin. Cu această ocazie, s-a ocupat
de problema originilor creştinismului şi
a ajuns la concluzia că rădăcinile acestei
religii nu trebuie căutate doar în iudaism, ci
şi în vechile religii păgâne, prin intermediul
cultelor misteriilor. Cultele elenistice şi religia
romană au păstrat riturile epocilor primitive,
peste care au suprapus o noua conceptie asupra lumii si a zeilor.
Editura Herald, 256 de pagini, preţ- 25 lei
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