LECTURICALE

Înăuntrul Regatului Viaţa mea
în Arabia Saudită
Este cartea de memorii
a lui Carmen Bin Laden,
soţia - venită din inima
Europei - a unuia dintre cei
54 de fraţi ai lui Osama Bin
Laden. Iraniană după mama,
dar născută și crescută în ţara
tatălui ei, Elveţia, Carmen
Bin Laden cade pradă
farmecului irezistibil al lui
Yeslam Bin Laden, un tânăr
saudit inteligent, bogat și
cosmopolit, și îl urmează,
iniţial în SUA, apoi în
Arabia Saudită, o ţară
religioasă și conservatoare,
hotărâtă să reziste
asaltului modernităţii.11
septembrie 2001: alături de una dintre cele trei fiice ale sale,
Carmen Bin Laden se îndrepta spre casa ei din Elveţia. Auzind
la radio știrea despre prabușirea Turnurilor Gemene, a simtit
instinctiv ca in acest dezastru terorist cumnatul ei trebuie sa fie
cumva implicat.
Editura Pandora-M, 262 de pagini, preţ-29 lei

Omul fără chip
Vladimir Putin,
fost ofiţer KGB,
avea sa fie propulsat
în fruntea Rusiei,
într-un moment
de disperare, de
camarila lui Boris
Elţîn.Dovedind
că nu este omul
de paie pe care
şi-l doriseră
promotorii săi, va
începe să conducă
ţara cu mână de
fier.Povestea lui
Putin se împleteşte
cu istoria
contemporana a
Rusiei şi mai ales
cu istoriea Sankt
Petersburg-ului.
Metropola rusa va fi martora, odata cu despartirea de
trecutul sovietic, la ascensiunea unui ofiter KGB ajuns viceprimar,
apoi sef al FSB şi, în cele din urmă, preşedinte al celei mai întinse
ţări din lume. Povestea lui Putin nu s-a terminat. Poate că abia
începe...
Editura Pandora-M, 351 de pagini, preţ-35 lei.

Manuscrisul găsit la Saragosa
Fantome, călugări, cavaleri,
cardinali, tâlhari, corsari,
cerșetori, cabaliști, vrăjitoare și
prințese povestesc întâmplări
picante, vesele și triste, prinși
într-un labirint al amintirilor și al
fantasmelor, al viziunilor poetice
și al calculelor matematice.
Viața e vis și visul e viață întrun roman total, în care știința,
arta și filozofia se contopesc
luxuriant. Manuscrisul găsit
la Saragosa a învins trecerea
timpului și ne fascinează cu
aceeași forță la sute de ani după
ce a văzut lumina tiparului.
Editura Nemira, 832
de pagini, preţ-93,9 lei.

Un diavol în paradis
Imagine vie a unei vizite
furtunoase, această carte
fascinantă reprezintă o incursiune
în profunzimile vieţii personale şi,
totodată, în filozofia literară a lui
Henry Miller, un autor sofisticat
şi dinamic. „Henry Miller a fost
dintotdeauna un remarcabil
creator de personaje, iar Conrad
Moricand este probabil cel mai
bun dintre ele”, scria The Times
Literary. În acelaşi timp, “The
Nation” sublinia: “Un diavol în
paradis este expresia perfectă a
perspectivei morale a lui Miller,
dar şi una dintre demonstraţiile
remarcabile ale talentului
său de povestitor”. “Nu neg
validitatea astrologiei. Dar
am obiecţii când vine vorba de a deveni sclavul unui singur punct de
vedere...”, se justifică Miller.
Editura Polirom, 184 de pagini, preţ-22,95 lei.
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