LECTURICALE

Hoţul de vinuri
Danny Roth este proprietarul
mândru - şi uneori îngâmfat - al unei
fantastice colecţii de vinuri, provenind
din cele mai selecte podgorii din
Bordeaux. El invită un jurnalist să
scrie un articol despre comoara
din crama lui. Apoi, are loc un jaf.
Roth este devastat. Intră în scenă
Sam Levitt, fost avocat, specialist
în vinuri. Sam investighează jaful la
solicitarea companiei de asigurări a
lui Roth. Indiciile îl conduc mai întâi
la magnificele vinării din Bordeaux,
iar de aici în minunata Provence.
De-a lungul drumului, este însoţit
de o frumoasă colegă franţuzoaică.
Soluţionarea jafului ingenios este punctată de redarea seducătoare a
deliciilor fraţuzeşti - de la cele mai fine vinuri la supa bouillabaisse.
Editura RAO, 256 de pagini, 24 lei.

Marele Gatsby
Romanul se bucură
de o ecranizare 3D,
avându-i ca protagonişti
pe Leonardo DiCaprio,
Tobey Maguire,
Carey Mulligan.
Nick Carraway, un
tânăr fascinat de visul
american, împărtăşeşte
povestea lui James
Gatz, devenit Jay
Gatsby. Într-o Americă
prosperă dar haotică,
Gatz, îndrăgostit de
Daisy Buchanan,
devine din student
la Oxford, gangster,
traficant de alcool
şi apoi milionar.
Iubirea sa rămâne
însă povestea
donquijotescă a Marelui Gatsby, desfăşurată odată cu un iluzoriu,
“american dream”.Romanul ilustrează un episod din spectacolul
civilizaţiei americane, cu ironie, şi cu farmec. “Marele Gatsby” este
povestea captivantă şi strălucitoare a epocii jazzului.”
Editura Publirom, 216 de pagini, preţ- 24.95 lei.
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Ultima împărăteasă
Continuând poveştile
fascinante din “Împărăteasa
Orhidee” şi intrigile înfiripate
în misteriosul “Oraş
Interzis”, cartea lui Anchee
Min reinterpretează viaţa
tumultuoasă a ultimei şi
controversatei împărătese
din istoria Chinei. Este
povestea dramatică a
transformării Orhideei
dintr-o tânără puternică,
într-o conducătoare abilă
a unui imperiu în declin,
o poveste în care dramele
din palate devin tragediile
istorice ale unui întreg
popor. Confruntată cu
asumarea unei duble regenţe,
cu pasiuni amoroase, cu invazia Marilor Puteri şi îngenuncherea Chinei,
împărăteasa Tzu Hsi sacrifică totul pentru adevăr şi dreptate, dezminţind
profeţia că marea Chină va fi distrusă de o femeie.
Editura Polirom, 448 de pagini, preţ-34,95 lei.

Americanul
Ryan Kealy a văzut
multe ca angajat al Forţelor
Speciale din Armata
Americană şi al CIA. Acum
locuieşte pe coasta statului
Maine cu iubita lui şi
încearcă să se acomodeze
cu demonii din sufletul
lui. Dar când un senator
este asasinat brutal la
Washington, Ryan acceptă
să-şi ajute mentorul şi
prietenul de la Langley,
CIA. Aflând că duşmanul
său de moarte şi fost
tovarăş de arme, Jason
March, este răspunzător
pentru asasinarea
senatorului, Kealey se
aliază cu Naomi Kharmai, o analistă britanică frumoasă, pentru a da
de urma lui March. Dar, în jocul cu implicaţii globale, March este cu un
pas înaintea lor, şi ei nu mai au timp...
Editura RAO, 480 de pagini, preţ-27.99 lei.

