LECTURICALE

De ce este
România altfel?
„Ţările şi naţiunile
sunt diferite.
Asemănătoare şi
diferite. România
intră şi ea, fireşte,
în acest joc. Nu cumva
este totuşi şi mai diferită?
Nu se situează oare
mai „excentric”, sub
tot felul de aspecte, în
raport cu ceea ce ar fi
o relativă normalitate
europeană? Modul
extravagant în care s-a
derulat psihodrama
politică din vara lui
2012 a lăsat impresia
că ţara e defectă. Cei
care privesc din afară
sunt mai impresionaţi
decât românii,
obişnuiţi cât de cât
cu ei înşişi, dar până şi printre români exasperarea creşte. Ceva nu
merge în România, şi nu doar în clasa politică. Să fie un blestem?
Nu, e doar o istorie.“
Editura Humanitas, 189 de pagini, preţ- 22,00 lei

Sfaturile unui
diavol bătrân către
unul mai tânăr
Despre viaţa unui
om angajat religios se
vorbeşte de obicei din
perspectiva reperelor
lui morale şi spirituale.
C. S. Lewis, distins
universitar englez, e un
creştin dotat cu realism
şi umor; el alege
cealaltă perspectivă:
cum se vede viaţa
unui om din unghiul
diavolului care îl are
în grijă, care trebuie
să-ll achiziţioneze
drept hrană pentru
infern? Cartea
joacă pe competenţa psihologică a diavolilor, pe
priceperea de a folosi măruntele noastre slăbiciuni, de fiecare zi,
suficiente pentru a ne face deseori surzi la glasul Celuilalt. Cu toate
astea, la capătul cărţii şi al unei vieţi duse cu onestitate şi cu atenţie
spirituală, eroul anonim îl întâlneşte, discret şi simplu, pe Celălalt.
Editura Humanitas,180 de pagini, preţ-23 lei

Ultimele cazuri
ale lui Miss Marple
E bine ştiut faptul că Miss
Marple are obiceiul să-şi bage nasul
în treburile altora, deşi nimic nu-i
stârneşte curiozitatea în măsura în
care o fac scandalurile, şantajele,
morţile şi crimele. Un bărbat rănit
într-o biserică, o comoară îngropată,
un accident fatal de călărie, un
cadavru şi un metru de croitorie, o
fată acuzată de furt, un suspect cu
un cuţit... toate aceste cazuri vor fi
descâlcite de mintea iscoditoare a
lui Miss Marple.
Editura RAO, 224 de
pagini, preţ- 22.99 lei.

Cea mai frumoasă
femeie din oraş
Cineva m-a întrebat odată: “Ce
faci? Cum scrii, cum creezi? Nu scriu,
i-am răspuns. Nu încerci să scriu. Este
foarte important: să nu încerci, fie
că e vorba de Cadillac-uri, de creaţie
sau de imortalitate. Aştepţi, şi, dacă
nu se întâmplă nimic, mai aştepţi un
pic. La fel si cu gândacul de sus de
pe tavan. Aştepţi până vine el spre
tine. Când ajunge destul de aproape,
îl prinzi, îi dai o palmă şi îl omori.
Sau, dacă îţi place cum arată, faci
din el un animal de casă.” Volumul
de povestiri “Cea mai frumoasă
femeie din oraş” şi-a câştigat de-a
lungul anilor milioane de fani
de pretutindeni. Deşi trecut cu
vederea de critica literară, în Europa Charles Bukowski a fost publicat de
cele mai prestigioase edituri din Franţa, Germania, Italia.
Editura RAO, 256 de pagini, preţ - 30 lei.
Grupaj realizat de Lucia Ivănescu

35

