LECTURICALE

Sezonul otrăvit
O carte plină de mister,
provocatoare, un amestec
bine dozat de romantism,
intrigă poliţistă, suspans, în
strălucitoarea epocă victoriană.
Lady Emily Ashton, văduva
vicontelui Philip, soseşte la
Londra când aristocraţia engleză
era îngrozită de un faimos hoţ,
care fura bijuterii sau orice
obiect care a apartinut MarieiAntoaneta. Emily va încerca să
elucideze misterul furturilor
şi crimelor. Peripeţiile eroinei,
apariţia lui Charles Berry,
care se dă drept moştenitor al
tronului Franţei, scrisorile de
dragoste (în greacă) primite de
lady Ashton te intrigă şi cu greu mai poţi lăsa cartea
din mână, căci trebuie să afli cine e hoţul atât de romantic din epoca
victoriană. Emily Ashton poartă rochiile creatorului M. Worth, care a
murit în 1895 şi este invitată la ceai de regina Victoria. Aşadar, acţiunea
cărţii are loc pe la sfârşitul sec. XIX.
Editura Nemira, 373 de pagini, preţ-14.9 lei.

Imperiul I. O piatra pe cer
Chinezii spun că orice drum începe
cu primul pas. Ceea ce nu mai spun ei,
dar o face Isaac Asimov, este că orice
pas te poate duce într-o altă lume. Aşa
păţeşte şi Joseph Schwartz care, păşind
peste o păpuşă, intră într-o altă lume,
aparţinând unui imperiu galactic, dar
pe aceeaşi planetă Pământ. Aceasta
a ajuns să fie doar o piatră pe cer, o
planetă radioactivă, unde locuitorii
sunt trataţi ca toţi băştinaşii lumii
noastre de când omul a început să
descopere noi teritorii. Moştenirea
asimoviană conţine trei mari serii:
Roboţii, Imperiul şi Fundaţia. Cititorii
cunosc deja,” Imperiul Trantorian”, cel care controlează Pământul în
“O piatră pe cer”.“Imperiul” va continua cu “Praf de stele” şi “Curenţii
spaţiului”.
Editura ART, 264 de pagini, preţ-25,9 lei
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Festinul ciorilor
George R.R. Martin
este, de departe, cel mai
bun autor de literatură
fantasy de amploare.
“Festinul ciorilor” este un
prilej de a-l considera un
“Tolkien al Americii”. În
această carte, Martin a pus
aceeaşi patimă şi aceeaşi
umanitate din volumele
anterioare ale seriei.
Romanul îmbogăţeşte
cu o mulţime de
detalii povestea care
se desfăşoară pe mai
multe planuri.Al
patrulea volum din
saga “Cântec de gheaţă
şi foc”, “Festinul ciorilor” continuă o poveste
pasionantă, cu urzeli greu de desluşit şi vărsări de sânge. La vremuri
grele, după un război de proporţii inimaginabile, setea de putere
supremă, obţinută cu orice preţ, declanşează lupte îngrozitoare, din
care numai ciorile pot ieşi învingătoare.
Editura Nemira, 840 de pagini, preţ-99 lei

Heinrich Himmler

Cartea prezintă viaţa unuia dintre
cei mai inteligenţi conducători
nazişti, care, în calitate de şef al SS şi
al sadicului Gestapo, a coordonat
exterminarea a milioane de oameni.
Paginile ei spun povestea unui băiat
aparent obişnuit, ajuns un barbat
obsedat şi superstiţios, care devine
pasionat de medicina naturistă,
astrologie şi homeopatie, înainte
de a fi atras de „ştiinţa” purificării
rasiale şi credinţa în superioritatea
rasei ariene. Plină de intrigi,
neverosimila lui ascensiune l-a
propulsat ca al doilea om ca
putere din Germania nazistă.
Cunoaşterea existenţei sale ne ajută să înţelegem un partid politic şi
o naţiune care au săvârşit crime contra umanităţii. Roger Manvell şi
Heinrich Fraenkel sunt cunoscuţi pentru biografiile detaliate ale celor
mai faimoşi conducători nazişti.
Editura Meteor, 160 de pagini, preţ-15 lei.

