LECTURICALE

Litigiul
“Litigiul” este o
joacă amuzantă,
cu genul acela de
strategii juridice,
lovituri de teatru
şi suspans
care au facut
din John Grisham
scriitorul preferat
al Americii. Cei
doi parteneri de
la Finley&Figg
deseori se
autointitulează
firmă de avocatură
de nişă, o „firmă
butique“. Butique
care te duce cu
gândul la şic,
selectiv, prosper.
In realitate, ei
sunt doi avocăţei
cu o afacere de doi bani, dornici să dea marea lovitură. Sunt
specializaţi, chipurile, în divorţuri rapide şi cazuri de conducere
sub influenţa alcoolului. Schimbarea apare când David Zinc, un
avocat tânăr, suferind deja de sindromul oboselii cronice, renunţă la
cariera sa de la o firma puternică de avocatură şi li se alătură.
Editura RAO, 416 pagini, preţ- 44,99 lei

Despre lume, artă
şi neamul românesc
Alegând exclusiv din
confesiunile directe
ale scriitorului, cartea
de faţă propune un
Caragiale-esenţial,
vorbind de dincolo de
mulţimea măştilor sale.
Iată ce spunea “cinicul”,
“lucidul”, “geniul”,
“măscăriciul”Caragiale:
„Aşa se recrutează
oligarhia care
stăpâneşte ţara
românească. Nu este
statornică, de tradiţie
istorică, de bravură,
de obligaţiuni morale,
de nobilitate ori
de merite; este o
oligarhie mutabilă, de perpetuă primeneală, accesibilă oricui prin
nimereală, prin loterie, prin aventură. [...] Asta se numeşte, cu tot
seriosul, sistema democratică... Şi oligarhia asta, semicultă sau falscultă, pe cât de incapabilă de producţie utilă ori de gândire, pe atât
de lacoma la câştiguri şi onoruri, îşi arogă puterea Statului.“
Editura Humanitas, 144 de pagini, preţ- 22,00 lei

Opozabilul
Un tânăr jurnalist trimis în Arizona
braziliană, să facă un banal reportaj
despre plantele halucinogene, devine
pe negândite martorul auditiv al
membrilor unei controversate reţele
de spionaj, ce se vrea a fi printre acelea
care-şi dispută supremaţia mondială.
Carte este plină, fireşte de urmăriri
rocamboleşti şi superstiţii exotice.
Povestea relatată de Luis Fernando
Verissimo-maestru în răsturnări
spectaculoase de situaţii-atât de
captivantă îi oferă cititorului câte
ceva din misterioasa lume a junglei
amazoniene, aşa cum este Igue-ago,
“Râul singurătăţii”
Editura Vivaldi,115 pagini, preţ-12 lei

Cincizeci de
umbre descătuşate
Anastasia Steele şi Christian Grey
au acum totul: dragoste, intimitate,
bogăţie şi un viitor asigurat. Însă
Ana ştie ca nu va fi uşor alături de
elîâă. Într-un fel sau altul, ea trebuie
să înveţe stilul de viaţă opulent
al lui Christian fără a-şi sacrifica
identitatea. Christian trebuie să-şi
înfrângă dorinţa de control, în timp
ce se luptă cu demonii din trecutul
său chinuitor. Tocmai când se pare
că forţa iubirii lor va eclipsa orice
obstacol, soarta conspiră pentru a
face ca temerile cele mai adânci ale
Anei să devină realitate...”Cincizeci
de umbre descătuşate” este al
treilea volum al trilogiei care a
marcat o nouă era în industria
cărţii, vânzându-se în 60 de mil. de exemplare în şase luni.
Editura Trei, 716 pagini, preţ- 55,00 lei
Grupaj realizat de Lucia Ivănescu
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