LECTURICALE

Poirot investighează
Cartea nu este un roman, aşa
cum ne-am fi aşteptat, ci reuneşte
unsprezece povestiri în care
excentricul detectiv Hercule
Poirot rezolvă o serie de mistere
care au la mijloc lăcomia, celebra
şi dăunătoarea gelozie, dar şi
dorinţa de răzbunare, cu ajutorul
renumitelor sale «micuţe celule
cenuşii». Povestea vedetei de
cinema şi a unui diamant, o
sinucidere care se dovedeşte în
cele din urmă a fi o crimă cu sânge
rece, blestemul unui străvechi
mormânt egiptean, dispariţia
unui prim-ministru şi furtul unor
obligaţiuni în valoare de un milion
de dolari - nici una din aceste întâmplări stranii nu este de nerezolvat
pentru mustăciosul belgian.
Editura RAO, 224 de pagini, preţ-22,99 lei.

Un secret bine păstrat
Cartea pe care am
ales-o să o recomandăm
este al treilea volum din
saga botezată “Cronicile
familiei Clifton”. În
1957, Sebastian câştigă
o bursă la Cambridge
şi o nouă generaţie a
familiei Clifton merge
înainte pe drumul
afirmării. Va deveni
el oare milionar? Va
studia la Cambridge?
Va fi vreodată, oare,
viaţa lui într-un
pericol adevărat? „Un
secret bine păstrat”,
traducere Tania
Mochi, va răspunde
tuturor acestor
întrebări, numai
că din nou, vor apărea alte şi alte întrebări şi îngrijorări. Mult înainte
de a întoarce şi ultima pagină a romanului, veţi fi la fel de uimiţi de
întorsăturile de situaţie şi de misterele care v-au surprins şi în volumele
anterioare şi pe care le va dezlega cel de al patrulea volum.
Editura Vivaldi, 430 de pagini, preţ - 43,6 lei
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Păsările galbene
Romanul Păsările galbene,
al scriitorului Kevin Powers,
a fost premiat de cotidianul
Le Monde. Scris de un
veteran al războiului din Irak,
volumul este povestea a doi
combatanţi care încearcă să
scape din focul luptei.Bartle,
18 ani, şi Murphy, 21 de ani
– sînt aruncaţi în mijlocul
asediului oraşului Al Tafar, o
încleştare sîngeroasă care le
dovedeşte că nimeni nu e de
fapt pregătit pentru războiul
real.În zilele de coşmar care
urmează, cei doi tineri au
de înfruntat deopotrivă
atacurile insurgenţilor,
epuizarea fizică şi tensiunea provocată de
pericolul permanent. Surprinzînd cu acuitate şi efectele războiului
asupra familiilor rămase acasă, cartea este una dintre capodoperele
literaturii dedicate războiului din Irak.
Editura Polirom, 200 de pagini, preţ- 24,9 lei.

Rătăcirile fetei nesăbuite
În vara anului 1950,
Ricardo Somocurcio trece
de la pantaloni scurti la cei
lungi. Petrecerile se tin lanţ
în cartierul Miraflores din
Lima, iar viaţa este trăită în
ritm de mambo. Până când
Ricardo se îndrăgosteşte
de Lily, pentru totdeauna.
O pierde şi o regăseşte,
mereu sub un alt nume,
în scenarii variate: Lima
burgheză, apoi Parisul
revoluţionar al anilor ‘60,
Londra hippy din ‘70,
Japonia modernă. El este
„băiatul bun“, care visează
să trăiască la Paris şi
crede că întâlnirile lor
ţin de destin. Ea este
„fata rea“, o aventurieră
calculată, care crede doar în hazard.
Humanitas, 340 de pagini, preţ- 39,00 lei

