LECTURICALE

Casa îngerilor
Antonin are un moment de
iluminare: vrea să purifice lumea de
cerşetori. Aşa că îşi începe căutarea
halucinantă prin Parisul epavelor
umane, unde o cunoaşte pe Isolde
de Hauteluce, un fel de mamă a
răniţilor. Antonin Dampierre, 30 ani,
preocupat de înfăţişarea sa, lucrează
într-o agenţie imobiliară de lux
până când ratează o tranzacţie din
pricina a doi beţivi. Nervos, pe unul
dintre ei îl omoară în bătaie. Apoi,
are un moment de iluminare: vrea
să purifice lumea de cerşetori. Aşa
că îşi începe căutarea halucinantă
prin Parisul epavelor umane, unde
o cunoaşte pe Isolde de Hauteluce, un fel de mamă a răniţilor.Oraşul nu
înseamnă numai clădiri impozante şi magazine de lux, ci şi oameni fără
adăpost, mizerie şi suferinţă.
Editura Trei, 248 de pagini, 79 lei.

Scurta istorie a timpului
Nici o carte de ştiinţă
nu s-a bucurat vreodată
de popularitatea
“Scurtei istorii a
timpului”; mai bine de
patru ani s-a aflat pe
lista de bestseller-uri,
mai mult decât orice
altă carte. Explicaţia
acestui succes ţine
de întrebări pe care
le pune Stephen
Hawking, devenit,
alături de Einstein,
un simbol al ştiinţei:
Cum s-a născut
universul? Este
timpul reversibil?
Este spaţiul
nemărginit? Arta lui
Hawking e de a găsi
imagini intuitive,
pregnante, prin care
stimulează fantezia
şi curiozitatea oricărui cititor.
Editura Humanitas, 212 pagini, preţ- 25 lei.
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Carte de bucate, ospitalitate
şi poveşti minunate
Savuros amestec de
reţete culinare, sfaturi
practice şi povesti
de familie, cartea lui
Margaret Yardley Potter
şi-a păstrat prospeţimea,
în ciuda vârstei. Este
prezentată de Elizabeth,
strănepoata autoarei:
”Am deschis-o si am
stat s-o citesc de la cap
la coadă, fascinată.
(...) Am fugit să-l
găsesc pe soţul meu ca
să-i citesc fragmente: ascultă aici! Ce umor! Cât rafinament! Am stat
ore în şir, am terminat sticla de vin şi ne-am citit pasaje unul altuia, la
lumina lumânării. La sfârşitul serii, deja eram trei la masa. Margaret ni se
alăturase, era o minune de femeie.Străbunica mea cea creativă nu era nici
prima, nici ultima femeie din istoria suferinţelor feminine care se refugia
în mâncare şi în scris.
Editura Humanitas, 280 de pagini, preţ-39 lei.

Ultimele trei minute
Pentru viitorul foarte
îndepartat al universului
se întrevăd două scenarii:
diluarea într-o infinită
beznă pustie şi implozia
catastrofală, inversul big
bang-ului din care s-a născut
totul. Vom pieri deci fie
prin îngheţ, fie prin ardere.
Am fi tentaţi să spunem că
universul e condamnat, iar
odată cu el toate fiinţele.
Concluzia sumbră îşi
găseşte în cartea lui Davies
alternative şi nuanţări:
poate că, deşi trăim într-o
lume limitată în spaţiu şi
timp, vom dăinui şi vom
gândi nelimitat; poate
că vom rezista la nesfârşit îngheţului hibernând tot mai mult; sau
poate că universul nu e decât o parte dintr-o entitate mult mai vastă, iar
urmaşii noştri vor putea crea alte universuri în care să evadeze.
Editura Humanitas,180 de pagini, preţ-26 lei.

