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„Trei sînt grijile lui Radu Cosa?u de dup? ostracizarea din 1956. Primele dou? sînt aproape
enun?ate ca atare – s? supravie?uiasc? (în cel mai strict, mai prozaic ?i mai brutal sens al
cuvîntului), mijloacele de subzisten?? fiindu-i draconic restrînse de cele dou? interdic?ii, ?i s?
încerce s? se «reabiliteze», în epoc? termen m?car oficios dac? nu ?i oficial pentru c?in?? ?i
ob?inerea indulgen?ei partinice. A treia grij? poate fi dedus?. E, poate, cea mai important?: s?
se descopere ?i s? se salveze ca scriitor.“ (Mircea Iorgulescu) „În fa?a telecinematecii, Radu
Cosa?u deruleaz? impenitent pelicula propriei sale memorii. Î?i baleiaz?, ca ?i Edith Piaf, care
nici ea nu regret? nimic, trecutul. Atunci, îns?, de unde ?tie el cum este via?a în filmele de
cinema? Dar e simplu: din citite. Am citit, zicea C?linescu, a?a cum a? fi privit pe o fereastr?:
cu ochii adînc înfip?i în via??. Ei bine, ochii lui Radu Cosa?u sînt atît de adînc înfip?i în via?a
sa, c? nu ?i-i mai poate smulge. Filmele care-i trec prin ochelari, importante, unele din ele, ca
ni?te c?r?i, ca ni?te iubiri, ba chiar ca ni?te meciuri, sînt în fond bumeranguri, de el aruncate ?i
spre el întoarse. Filmul (îi) este memorie. Acest excep?ional fondator de asocia?ii (de
sentimente ?i de idei) este cel mai proustian scriitor de azi.“ (George Pruteanu)
Scargill Cove, un or??el izolat de pe coasta Californiei, este locul perfect pentru Fallon Jones,
un singuratic inveterat ?i investigator pasionat al fenomenelor paranormale. Este un punct de
convergen?? pentru energii neobi?nuit de puternice, lucru care ar putea explica de ce
neadapta?ii ?i r?t?citorii sunt atra?i de ora? ca moliile de o flac?r? . Îns? acum ?i altcineva este
atras în Cove – Isabella Valdez, o tân?r? care fuge de ni?te b?rba?i forte periculo?i. Când
începe s? lucreze ca asistent? a lui Fallon, Isabella îl impresioneaz? prin felul în care reu?e?te
s? îi organizeze biroul haotic. În plus, nu pare deloc surprins? de elementul paranormal al
slujbei lui. Fallon descoper? în ea un spirit înrudit, un refugiu într-o lume care consider?
abilit??ile lui o form? de nebunie. Dar când î?i unesc for?ele pentru a rezolva un mister vechi
de secole, Fallon ?i Isabella se trezesc târâ?i în istoria secret? a or??elului Scargill Cove ?i
sili?i s? lupte s?-?i salveze vie?ile de îndat? ce încep s? descâlceasc? i?ele unei conspira?ii
mortale cu r?d?cini în afacerea familiei Jones... ?i în arborele genealogic al Isabellei. Dar în
final, cea mai important? for?? care îi ajut? s? dea de cap?t misterelor fascinante care îi
înconjoar? este pasiunea care se na?te între ei.
„Porcii transati din portbagaje si brazii de pe capota sunt aceiasi dar acum servesc doar de
camuflaj. Broboane mici de sange ies din porii asfaltului in urma fiecarei roti de la Piata Unirii
pana in Piata Romana dar cine sa le vada? E multa lumina in serile orasului aceluia in care
baiatul Gufi cel crescut in intunericul friguros isi va trai moartea. Lumina e sticloasa si cruda
patrunzand peste tot in case in closete in spitale in cimitire; desface morminte spinteca morti
pune in valoare ranile lacrimile geamatul disperarea muta. Lumina radioactiva dezbraca
oamenii de pretutindeni tasnesc sexe dand unele peste altele mate care colcaie feti care
transmit in direct din pantecele mamei guri care latra guri care hahaie buze lipitori guri care
musca guri care inghit.“ (Cristian Tudor Popescu) Cristian Tudor Popescu (n. 1956 Bucuresti)
este scriitor si gazetar unul dintre cei mai prestigiosi din Romania de dupa 1989. Este senior
editor al cotidianului Gandul filmolog doctor in cinematografie al Universitatii Nationale de Arta
Teatrala si Cinematografica „I.L. Caragiale“ unde sustine un curs de Tehnici de manipulare si
propaganda in cinematografie si televiziune.
Al Capone, învinuit de asasinarea du?manului s?u, Dion O’Banion, ?i cea a procurorului MacSigging, este arestat; odat? cu el este arestat? ?i Gloria Hawkins, deja acuzat? de asasinarea
directorului ziarului Chicago Herald. Cât timp ei se afl? în arestul preventiv, urma?ii lui
O’Banion la conducerea bandei din Zona de Nord afl?, în urma unui denun?, unde sunt
ascun?i bancherul Sam Ahrens ?i fiul s?u, Nil. Cei doi, tat? ?i fiu, sunt r?pi?i de bandi?i ?i
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supu?i la noi chinuri înaintea unei mor?i hot?râte de polonezul Hymie Weiss – unul din
succesorii lui O’Banion la conducerea bandei ?i inventatorul unor torturi de care s-ar fi îngrozit
?i inchizi?ia din evul mediu. Dar Al Capone ?i Gloria reu?esc s? evadeze din arestul preventiv
?i preg?tesc salvarea
Peste 80 la sut? din timpul pe care îl petrecem în stare de veghe este tr?it pe pilot automat.
Cunoa?tem cu to?ii sentimentul pe care îl ai când conduci ma?ina pe o distan?? lung? ?i ajungi
la destina?ie f?r? s?-?i aminte?ti mare lucru din c?l?torie. ?i aceasta, pentru c?, atunci când
facem activit??i de rutin?, subcon?tientul preia controlul pentru a economisi energie: ne afl?m
pe pilot automat. ?i nu se întâmpl? doar când conducem. Se întâmpl? în fiecare zi, când
suntem la serviciu, cu oamenii la care ?inem sau când, pur ?i simplu, ne tr?im via?a. Treze?tete! este un volum format dintr-o serie de experimente gândite pentru a te ajuta s? scapi din
aceast? capcan?. De la urcatul într-un copac pân? la scrierea unei scrisori, ai de-a face aici cu
un an de experien?e amuzante, menite a-?i d?rui echilibru, stimulându-?i imagina?ia ?i
sim?urile. Dac? vei reu?i s? scapi mai des de pilotul automat, te vei sim?i cu adev?rat în
leg?tur? cu cine e?ti cu adev?rat ?i vei face fiecare zi s? conteze.
Traducere ?i note de Mugur Zlotea În 1966, Fan Shen, în vârst? de 12 ani, devine membru al
G?rzilor Ro?ii, fiind antrenat astfel în t?v?lugul Revolu?iei Culturale din China. Entuziasmul
ini?ial este urmat foarte curând de dezam?gire, dezgust ?i team?, când în?elege c? devine
complice la torturarea ?i uciderea du?manilor politici. De unul singur nu este doar relatarea
experien?elor unui tân?r care se maturizeaz? într-o epoc? a terorii, ci ?i o nea?teptat? poveste
picaresc?: Shen reu?e?te, prin curaj, viclenie, iste?ime, tenacitate ?i inventivitate, urmând un
drum pres?rat cu pericole ?i capcane, s? evadeze dintr-un regim opresiv ?i s? ias? înving?tor în
lupta cu sistemul. „Oricine vrea s? fie arhitectul propriului destin ar trebui s? studieze aceste
memorii, un testament al spiritului uman.“ — Foreword „O carte de memorii care se cite?te
obsesiv... Stilul sarcastic, anecdotic al lui Shen te face s? cite?ti mai departe cu sufletul la gur?,
ca s? vezi cum învinge în cele din urm?.“ — Booklist Pe copert?: Familia lui Fan Shen în Pia?a
Tian’anmen, 1967 (fotografie din arhiva autorului)
Cum s? î?i atingi poten?ialul maxim la serviciu ?i acas? „Cele 5 alegeri” prezint? principiile
accesibile ?i practice dup? care se ghideaz? liderii de pretutindeni. Bazându-se pe cercet?ri
complexe, autorii ne ofer? un set de instrumente ?i recomand?ri pentru cre?terea eficien?ei ?i a
productivit??ii în orice domeniu. Lucrarea con?ine cele mai bune idei despre utilizarea
tehnologiei ?i a resurselor personale pentru succesul proiectelor ?i men?inerea rela?iilor-cheie
pe lista de priorit??i. Dac? î?i dore?ti s? ai o via?? plin? de satisfac?ii ?i s? te sim?i împlinit la
sfâr?itul fiec?rei zile, trebuie s? descoperi care sunt cele 5 alegeri pe care le po?i face. Vei
înv??a s? iei decizii valoroase în leg?tur? cu alocarea timpului, a aten?iei ?i a energiei. Solu?iile
sunt practice, bine studiate ?i totu?i simplu de aplicat în fiecare zi, în contextul provoc?rilor
moderne. Rezultatul: mai multe reu?ite la locul de munc? ?i, chiar mai important decât atât, o
mai bun? stare de s?n?tate ?i echilibru în via?a de zi cu zi. Lucrarea de fa?? se bazeaz? pe
activitatea organiza?iei FranklinCovey, care pune în valoare cercet?rile renumitului autor
motiva?ional ?i expert în leadership Stephen R. Covey. „O carte bine-venit?, care se potrive?te
unei nevoi reale în aceste momente agitate, dar pline de oportunit??i.“ — Steve Forbes,
pre?edinte ?i redactor-?ef la Forbes Media „În Cele 5 alegeri, momentul de revela?ie a fost
pentru mine atunci când am realizat c? a fi ocupat nu înseamn? ?i a fi important. Deci a fi
ocupat nu este o insign? de onoare, îns? realizarea lucrurilor importante este. Aceast?
schimbare a paradigmei schimb? via?a mea ?i a celor din jurul meu.“ — Kimo Kippen, Chief
Learning Officer, Hilton Worldwide University „Aceast? carte este o invita?ie de a ie?i de pe
pilot automat, de a face alegeri în mod deliberat cu privire la aten?ia ?i timpul t?u, pentru ca
apoi s? faci ceea ce conteaz? în fiecare zi.“ — Jeffrey Boyd, Ph.D., Director senior – Eficacitate
organiza?ional?, Mohawk Industries „Cele 5 alegeri - Calea c?tre o productivitate extraordinar?
este completarea perfect? a celei mai influente c?r?i pe care am citit-o, Cele 7 deprinderi ale
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persoanelor eficace. Ofer? solu?ii simple ?i semnificative pentru paradoxul zilelor noastre: este
mai u?or ?i în acela?i timp mai greu s? ob?ii productivitatea extraordinar? în ritmul rapid al lumii
interconectate de ast?zi. Cele 5 alegeri te pot ajuta pe tine ?i organiza?ia în care lucrezi s?
deveni?i extraordinari.“ — Steve Randol, Vice President, Nestle Retail Operation Center DIN
ACEEA?I SERIE Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace A treia cale Rezultate previzibile în
vremuri imprevizibile
e-mail: alitekinsoy.o@gmail.com The Multilingual Book Languages: Turkish(28),
Portuguese(11), Croatian(6), Polish(5), Spanish(6), Romanian (4), English (5). Diller:
Türkçe(28), Portekizce(11), H?rvatça(6), Lehçe(5), ?spanyolca (6), Romence (4), ?ngilizce (5)
“Dreams become real when dreamed together.” You can visit https://11writers.wordpress.com
for further information. For watching intro in English https://youtu.be/-qR7bqzS5KM This
publication is a product of the project “The Multilingual Book”, the eTwinning project
coordinated by Yusuf ÖZCAN (Türkiye) and Helena LOURENÇO (Portugal) in the years
2020-2021. The book is published by Ali Tekinsoy Secondary School. Editor: Ahmet ARSLAN
Translation Editor: Derya BOSTAN Book Design: Yusuf ÖZCAN Cover Images: Meryem and
Ebrar ISBN: 9786050682809 "Hayaller birlikte kuruldu?unda gerçekle?ir" Daha fazlas? için
https://11writers.wordpress.com ziyaret edebilirsiniz. K?sa öyküler ve sesli kitaplar?m?za
blogdan ula?abilirsiniz. Tan?t?m filmini Türkçe olarak izlemek için
https://youtu.be/PBOGNsYD7fY Bu kitap 'The Multilingual Book” projesinin ürünüdür,
eTwinning projesi 2020-2021 y?llar?nda Yusuf ÖZCAN (Türkiye) ve Helena LOURENÇO
(Portekiz) taraf?ndan yürütüldü. Editör: Ahmet ARSLAN Çeviri Editörü: Derya BOSTAN DizgiMizanpaj: Yusuf ÖZCAN Kapak Resimleri: Meryem ve Ebrar ISBN: 9786050682809 The short
stories are written in seven languages by the students from seven countries with their English
translation. Our 590 paged book contains of 65 short stories and a collaborative story. K?sa
öyküler 7 ülkedeki ortak okullar?m?z?n ö?rencilerince 7 dilde yaz?ld? ve tüm k?sa öyküleri
?ngilizce çevirleriyle okuyabilirsiniz. 590 sayfal?k kitab?m?zda 65 k?sa öykü ve bir ortak öykü
bulunmaktad?r. Preface “The deaf listens to words of the mute; For only the soul can
underastand the unsaid and the unheard words. People were divided into seventy-two
languages and borders arose.” These lines belong to a Turkish thinker who lived in the 13th
century. UNESCO declared 2021 as ‘The Year of Yunus Emre’ for the 700th anniversary of
his death. In this book, we have also a short story dedicated to Yunus Emre. The teachers and
students collaborating to make real a mutual dream discovered the wordless language
stronger than any borders. We have a mutual dream with the young authors from seven
different countries: to create a multilingual book. We published our first book last year on 23rd
April 2020. Printed books were delivered to the young authors studying in partner schools. In
the second year of our project, we created short stories with children from Ireland, Portugal,
Spain, Croatia, Poland, Romania and Türkiye. Our students wrote many short stories and 65 of
them were selected to be published in this book. We created an audiobook library with that
stories. All the stories were narrated in their mother tongues, and we add English audio for
selected stories. Also, stories are illustrated by the students from different countries. We also
have a collaborative story this year, each part of the story was written by eTwinners studying in
different schools. It consists of 13 parts. Nihal, the main character, needs to find an extinct
plant, but it’s harder for her to find someone to rely on. We travelled with her in different
countries and times to learn more about her adventure. It took seven months to complete that
collaborative story. We used English as a common language during the meetings, but we
created opportunities for our students to use their mother tongues too. We experienced
multilingualism with our students and parents, they become familiar with different languages
and cultures. Through our language-friendly project, we want to encourage students to develop
an interest in different languages and cultures by welcoming and valuing all languages spoken.
By creating a story, a child can channel their emotions and decide on how to behave in
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challenging situations they might encounter. While creating a story, the author shows empathy
with the characters, expresses different emotions experienced by characters, or overcomes a
difficult situation that a character encountered. This may help a child to express how they feel
and understand how others feel. Storytelling is a way of self-discovery and self-expression,
their feelings can be demonstrated throughout the child’s words. Creating a story can also
develop language skills. The mother tongue education is a raison d’être for the schools.
Because when learners develop their mother tongue, they are simultaneously fostering a
whole host of other essential skills, such as critical thinking and literacy skills. Children with a
strong mother tongue can easily pick up a second language and can transfer these skills to a
second language. These children often display a deeper understanding of themselves and
their environment. That affects every aspect of their lives, including their academic
achievement. It has become a requirement to have language skills in addition to being a
specialist within a particular field. I’d like to thank the teachers of Ali Tekinsoy Secondary
School and my distinguished colleagues from partner schools for encouraging and inspiring
their students to contribute to our second multilingual book named “Stories of Lights in the
Sky-2”. More than a hundred students built this book with their words, lines and voices. They
were brave enough to represent their schools by sending their stories to a book that has been
read in more than fifty countries. We wish the best for them and hear their names again even
years afters. Ahmet ARSLAN Editor Önsöz "Dilsizler haberini, kulaks?z dinleyesi Dilsiz
kulaks?z sözün, can gerek anlayas? Yetmi? iki dil saçt?, araya s?n?r dü?tü” Bu dizeler 13.
yüzy?lda ya?ayan bir Türk dü?ünürüne aittir. UNESCO, 2021 y?l?n? ölümünün 700.
y?ldönümü an?s?na ’Yunus Emre Y?l?' olarak ilan etti. Bu kitapta Yunus Emre'ye adanm?? bir
k?sa öykümüz de var. ?iirdeki gibi ortak hayalimiz için birlikte çal??t???m?z ö?retmen ve
ö?rencilerle, aradaki s?n?rlar? kald?racak güçlü bir dil in?a ettik. Yedi farkl? ülkeden genç
yazarlarla payla?t???m?z bir hayalimiz vard?; çok dilli bir kitap olu?turmak. ?lk kitab?m?z?
geçen y?l 23 Nisan'da yay?mlad?k ve farkl? ülkelerdeki genç yazarlar?m?za bas?l? kitaplar?n?
ula?t?rd?k. Projemizin ikinci y?l?nda ?rlanda, Portekiz, ?spanya, H?rvatistan, Polonya,
Romanya ve Türkiye'den çocuklarla k?sa öyküler olu?turduk. Ö?rencilerimiz birçok k?sa öykü
yazd?lar ve 65 k?sa öykü bu kitapta yay?nlanmak üzere seçildi. Bu öykülerle fakl? dillere
ö?rencilerimizin a?ina olmas?n? sa?layacak bir sesli kitap kütüphanesi olu?turduk. Tüm öyküler
ana dillerinde seslendirildi ve seçilen baz? öyküler için ?ngilizce seslendirme de ekledik.
Ayr?ca, öyküler farkl? ülkelerdeki ö?renciler taraf?ndan resmedildi. Proje boyunca etkile?imi
art?rmak ad?na mümkün oldu?unca görevleri çapraz olarak da??tt?k. Bu y?l geçen y?ldan
farkl? olarak i?birlikçi bir öykümüz de var, öykünün her bölümü farkl? okullarda okuyan
ö?rencilerce yaz?ld?. Bu öykü 13 bölümden olu?maktad?r. Öyküde kahraman?m?z Nihal, soyu
tükenmi? bir bitkiyi bulmak için bir maceraya at?l?yor, ancak güvenecek birini bulmak onun için
daha zor. Maceras?n?n devam?n? ö?renmek için birlikte farkl? ülke ve zamanlarda yolculuk
yapt?k. 7 ayda yaz?lan öykümüzü be?enerek okuyaca??n?z? dü?ünüyorum. Bunun yan?nda
ö?renci ve ö?renciler birçok toplant? yapt?k, ?ngilizceyi ortak bir dil olarak kulland???m?z
toplant?larda ö?rencilerimizin anadillerini de birbirinden ö?renmeleri için f?rsatlar yaratt?k.
Ö?rencilerimiz ve velilerimiz çok dillili?i tecrübe etti, farkl? dil ve kültürlere a?ina oldular. Dil
dostu projemizle, konu?ulan tüm dilleri memnuniyetle kar??l?yor ve de?er vererek
ö?rencilerimizi farkl? dillere ve kültürlere ilgi duymaya te?vik etmek istiyoruz. Kurgu olu?turmak
çocu?un duygular?n? yönetebilmesine ve kar??la?abilece?i zorlu durumlarda nas?l
davranaca??na karar verebilmesine olanak sa?lar. Bir öykü olu?tururken, yazar karakterleriyle
empati kurar, karakterlerin ya?ad??? farkl? duygular? okuyucuya aktar?r veya bir karakterin
kar??la?t??? zor bir durumun üstesinden birlikte gelir. Bu, bir çocu?un nas?l hissetti?ini ifade
etmesine ve ba?kalar?n?n nas?l hissetti?ini anlamas?na yard?mc? olabilecek bir çal??mad?r.
Öykü anlat?m?, kendini ke?fetme ve ifade etmenin emin bir yoludur, çocuklar?n iç dünyas?
kelimeleri vas?tas?yla ortaya dökülür. Bir öykü kurgulamak dil becerilerini de geli?tirebilir. Ana
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dil e?itimi okullar?n var olu? sebebidir. Çünkü ö?renciler anadillerini geli?tirdiklerinde, ayn?
anda ele?tirel dü?ünme ve okuryazarl?k becerileri gibi bir dizi di?er temel becerileri geli?tirirler.
Güçlü bir ana dili olan çocuklar kolayca ikinci bir dil edinebilir ve bu becerileri ikinci bir dile
aktarabilirler. Bu çocuklar genellikle kendileri ve çevreleri hakk?nda daha derin bir alg?lama
düzeyine ula?abilirler. Bu, akademik ba?ar?lar? da dahil olmak üzere hayatlar?n?n her yönünü
etkiler. Belirli bir alanda uzman olman?n yan? s?ra dil becerilerine sahip olmak bir gereklilik
haline gelmi?tir. Ali Tekinsoy Ortaokulu ö?retmenlerine ve ortak okullardan seçkin
meslekta?lar?ma, ö?rencilerini “Gökyüzündeki I??klar?n Öyküsü-2” adl? ikinci çok dilli
kitab?m?za ö?rencilerimizi katk?da bulunmaya te?vik ettikleri ve ilham verdikleri için te?ekkür
ediyorum. Yüzden fazla ö?renci bu kitab? kelimeleri, çizgileri ve sesleri ile in?a etti. Okullar?n?
temsil etme özgüvenine sahip olan ö?rencilerimiz, öykülerini elliden fazla ülkede okunan bir
kitaba gönderdiler. Onlar?n gelecekleri için en güzelini diliyoruz ve y?llar sonra isimlerini tekrar
duymay? umut ediyoruz. Ahmet ARSLAN Editör 19.05.2021

"Owning a strip club isn't the fantasy most guys expect it to be. With long hours, a staff
with enough issues to keep a psych ward in business, and the police checking up on
him regularly, twenty-seven year old Cain is starting to second guess his silent mission
to save these women. That is, until a tiny angel named Charlie walks through his door.
Blonde and blue-eyed, sweet as can be, this dancer's sad smile opens up old wounds.
She reminds him so much of Penny. As much as Cain tries to avoid being that creepy
strip club boss who dates his staff, he can't help but be attracted to Charlie. As he
grows closer to her, waiting for her to turn her life around, he discovers that she's
headed down a dangerous path, the same one that claimed the other important women
in his life"-Într-o variant? alternativ? a Londrei anilor 1983, Susan Arkshaw î?i caut? tat?l pe care
nu l-a cunoscut niciodat?. C?l?toria ei începe cu ni?te nume de familie memorate sau
scrise probabil gre?it de mama ei, cu un bilet la sala de lectur? ?i o tabacher? de argint
gravat? cu un însemn heraldic. Merlin este un tân?r librar stângaci, care formeaz?
împreun? cu librarii dreptaci o larg? familie de fiin?e cu puteri magice, p?zind legendara
?i mitica Lume Veche de intru?ii din Lumea Nou?. La rândul lui, se afl? în c?utarea unei
entit??i din Lumea Veche care i-a ucis mama cu ajutorul unor criminali de drept comun.
Mergând pe urmele investiga?iei poli?iei, el ?i sora lui, librara dreptace Vivien,
descoper? c? planul lor se suprapune în chip ciudat cu cel al lui Susan. Cine a fost tat?l
ei? Susan, Merlin ?i Vivien sunt nevoi?i s? afle cât mai repede r?spunsul atunci când
Lumea Veche se dezl?n?uie primejdios asupra celei noi. „Un fantasy captivant. Nix
împlete?te referin?e metafizice cu elemente fantastice amuzante ?i construie?te libr?rii
spectaculoase, cu librari care mânuiesc artefacte mistice, o?el rece ?i magie. Nu-i
rata?i pe imperturbabila Susan ?i minunat costumatul, magicul androgin Merlin...“ –
Publishers Weekly „Nix pune în scen? suficiente r?sturn?ri de situa?ie ca s? dea
întregului o not? personal?. Un calambur remarcabil în interiorul unei lumi fantastice.“ –
Booklist „O lume vast?, hipnotic?, ai c?rei protagoni?ti, Susan ?i Merlin, sunt înzestra?i
cu personalit??i vii ?i lega?i printr-o poveste de dragoste autentic?.“ – Kirkus Review
Leadershipul nu se naste, se invata. Trebuie doar sa traiesti. Si sa evaluezi. A trai... Cat
de banal suna acest verb. Toata lumea traieste, nu-i asa? De la cel care se plange mai
tot timpul de tot ce-l inconjoara, pana la cel care este mereu mai bine. Impreuna cu toti
aceia care au cumplit? nevoie sa li se atate ca se poate. Aici si acum. Dar pentru a
invata leadershipul este nevoie sa traiesti altfel. Adica sa vrei sa traiesti. In timp ce
majoritatea isi accepta viata, doar putini si-o conduc. A-ti conduce viata inseamna trei
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lucruri simple: 1. Sa visezi 2. Sa decizi 3. Sa te disciplinezi Cuprins: Cuvant inainte
Filosofia 2GETHER Anticiparea: Creeaza asteptari Echiparea: Creeaza echipa
Semnificatia: Creeaza puncte de referinta Asocierea: Creeaza pur si simplu Asumarea:
Creeaza istorie Resetarea: Creeaza timp Dezvoltarea: Fii recreat In loc de incheiere
Ten Tiny BreathsA NovelSimon and Schuster
"3" contine: "Sfarsitul", "Inceputul" si "Ion Cazimir"
Livie Cleary faces a new set of challenges as she navigates freshman year at
Princeton, a time involving wild parties and the gorgeous rowing team captain who is
everything she doesn't want in a guy--or so she thinks. Original.
Misterul camerei galbene - nuvel? poli?ist? clasic? fran?uzeasc?. Pune?i-v? inteligen?a
?i agerimea la încercare al?turi de cei doi detectivi rivali, unul amator, altul profesionist,
în timp ce încearc? s? dezlege misterul. Domni?oara Stangerson merge la culcare în
Camera Galben?. Deodat?, în lini?tea casei r?sun? un foc de pistol ?i tân?ra ?ip? dup?
ajutor. Tat?l s?u ?i un servitor alearg? spre camera încuiat? ?i g?sesc fata r?nit? –
singur?! Nu exist? nici o alt? ie?ire, în afar? de u?a care era încuiat? ?i de fereastra cu
z?brele. Cum a sc?pat atacatorul?
Premiul literar „Augustin Fratila“ editia I 2012 Premiul revistei Observator cultural editia
2012 Premiul National de Proza al Ziarului de Iasi 2012 Roman desemnat „Cartea
anului 2011“ de revista Contrafort Premiul pentru Proza acordat de revista Ateneu
2012 Premiul special al publicului la Gala Industriei de Carte din Romania 2012 Lucian
Dan Teodorovici incita cititorii propunindu-le o ampla naratiune despre spatiul
concentrationar comunist despre victime si tortionari despre destin si insingurare ca
mijloc de autoaparare în fata adversitatilor unei societati politienesti care domina
individul si ii supravegheaza fiecare clipa a vietii. Dupa ce va fi cunoscut ororile
inchisorilor si lagarele de munca Brunul pare sa fi uitat de sine insusi pentru a se
dedica marionetelor ducind un trai anonim si anodin intr-o lume cenusie si
primejdioasa. Impreuna cu tovarasul Bojin si cu Eliza doua personaje care-l insotesc
permanent misterul din viata lui trecuta se impleteste insa cu un altul nou a carui
rezolvare ii va schimba perspectiva asupra istoriei sale personale.

Her reputation ruined by a youthful indiscretion, Emily Faringdon resigns herself
to spinsterhood only to fall in love with her pen pal, Simon Augustus Traherne,
Earl of Blade, a driven, mysterious man of dark secrets and hidden motives
Fr??iorul aterizeaz? pe oblonul din spate al blindatului. Este sinucidere curat?.
Descarc? toate gloan?ele mitralierei în interiorul tancului. Cu viteza unui fulger se
arunc? la p?mânt ?i cu o arunc?tur? iscusit? lanseaz? o grenad? de mân? prin
oblonul deschis. Tancul greoi se învârte cu s?lb?ticie, îi strive?te pe ni?te britanici
cu ?enilele sale ?i apoi se pr?bu?e?te pe o pant? abrupt?. Acolo explodeaz? întrun iad de foc. Solda?ii unit??ilor de blindate germane atac? cu lansatoare de
fl?c?ri ?i grenade cu fosfor. Aici nu se iau prizonieri. Supravie?uitorii sunt lichida?i
f?r? mil?.. VIGIE MAROCAINE, MAROC: „ÎNTRECE PREDECESOARELE SALE
NIMIC NOU PE FRONTUL DE VEST ?I ADIO, ARME!” Sven Hassel a fost trimis
într-un batalion disciplinar al armatei germane ca simplu soldat. Cu un realism
intim ?i brutal, el nareaz? atrocit??ile r?zboiului, crimele nazi?tilor ?i umorul cinic
?i grosolan al solda?ilor. Cu o vânzare de peste 50 de milioane de exemplare,
sunt c?r?ile de r?zboi cele mai vândute din lume.
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Orice om vrea sa fie iubit. Sa fie respectat si celebrat. Sa fie cunoscut. Dar cum
ne putem apropia mai mult de Dumnezeu si de ceilalti oameni? Am fost creati
pentru intimitate si cand avem parte de ea, putem depasi orice obstacol pe care
viata ni-l arunca in fata. In absenta ei, chiar si cele mai mari realizari ale noastre
suna a gol. La urma urmei, unde e bucuria succesului daca nu avem o persoana
iubita cu care sa-l putem impartasi? Prin urmare, a cauta intimitatea cu cel de
langa noi si cu Dumnezeu este cel mai vrednic dintre proiectele care exista. Teas placea daca ai semana mai mult cu mine, a lui John Ortberg ne ajuta sa
intelegem ca Dumnezeu foloseste relatiile noastre cu alti oameni ca sa ne invete
cum sa-L iubim pe El. Cu cat cautam mai mult intimitatea in celelalte relatii ale
noastre, cu atat mai bine vedem si intelegem dragostea incredibila si indrazneata
pe care Dumnezeu o are fata de noi. Indiferent daca esti barbat sau femeie, daca
esti sufletul petrecerii sau o mimoza, daca esti un ganditor, un sentimental sau
faci parte dintr-o categorie inca necunoscuta de stiintele sociale, esti facut pentru
legaturi. Esti facut pentru relatii. Esti facut pentru intimitate. John Ortberg este
autor, conferentiar si pastor al Bisericii Prezbiteriene din Menlo Park, California.
A publicat mai multe carti, printre care: Toti sunt normali pana ajungi sa-i cunosti,
O dragoste mai presus de ratiune, Dumnezeu e mai aproape decat crezi si Daca
vrei sa umbli pe apa trebuie sa cobori din barca. John si sotia sa, Nancy, au trei
copii. Cuprins Introducere: O masa pentru o singura persoana? Capitolul 1: Esti
cu mine? Capitolul 2: Haideti sa stabilim urmatorul lucru Capitolul 3: Nascuti
pentru atasament Capitolul 4: Oferta ta... Capitolul 5: Eu, eu insumi si minciunile
Capitolul 6: Bucuriile indatoririlor de jurat Capitolul 7: Cu totii ar trebui sa fim
dedicati Capitolul 8: Exista ceva ce nu e de acord cu zidul Capitolul 9: Gol si fara
teama Capitolul 10: Intunericul din adancuri Capitolul 11: De data aceasta, e
ceva personal Capitolul 12: Houston, avem o problema Capitolul 13: Cine va
plange la inmormantarea ta? Capitolul 14: In sfarsit! Despre autor
Când o poveste se sfâr?e?te, alta începe... Lou Clark are o mul?ime de întreb?ri.
Cum de a ajuns s? lucreze într-un bar din aeroport ?i s?-?i petreac? timpul
urm?rindu-i cu privirea pe cei care pleac? spre alte locuri? Sau de ce nu se simte
înc? acas? în apartamentul pe care îl are deja de un an? Oare familia ei o va
putea ierta pentru ce a f?cut cu optsprezece luni în urm?? ?i va reu?i vreodat? s?
treac? peste iubirea vie?ii ei? Ceea ce Lou ?tie sigur e c? ceva trebuie s? se
schimbe. Apoi, într-o noapte, la u?a ei bate cineva. Dar oare str?ina care îi apare
în prag are r?spunsurile pe care ea le caut? sau îi aduce doar alte întreb?ri?
Dac? închide u?a, via?a ei va continua ca pân? acum: simpl?, ordonat?, sigur?.
Dac? o deschide, va risca totul. Îns? Lou a f?cut cândva o promisiune: s?
tr?iasc?. ?i, dac? vrea s? o respecte, va trebui s? deschid? larg u?a... „Amuzant,
surprinz?tor ?i emo?ionant, cu personaje care inspir? în acela?i timp optimism ?i
melancolie... Un roman provocator ?i captivant, care reu?e?te s? surprind?
întreaga complexitate a iubirii.“
„Ne mai vedem, zise el. Nu prea cred, zise ea. Si asta nu pentru ca nu si-ar fi
dorit. Dar nu prea credea ca ar avea sens, ca ea mai putea, ca el mai avea
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rabdare. Motivatia disparuse, atentia se disipa, gandurile ei, purtate de curenti,
ajunsesera deja departe. Prietenele dansau, se mai dusese un pic din oja
albastra. Cam de cacat viata la 5 si un sfert dimineata. Hai noroc.“ Povestirile
Inei Ilie va pun fata in fata cu o feminitate urbana contemporana cu care veti
avea impresia ca v-ati mai intalnit - poate pe strada, poate intr-un club sau la
serviciu. In orice caz, nu in carti romanesti. Ina nu-si face un manifest literar din
ipostazierea femininului, insa instantaneele acestuia, descrise cu verva, compun
un tablou amplu, care va ia prin surprindere exact cand incepeti sa credeti ca
recunoasteti in el scene pe care se poate sa le fi trait. Si daca va trece cumva
prin cap ca o femeie cosmopolita de azi se ocupa doar de seductie si de alte
frivolitati - de altfel, bine-venite -, veti descoperi o reflexivitate atenta la nuante si
o spiritualitate asumata, deloc stridenta, cu ajutorul carora tabloul este complet.
Thupten Jinpa vorbe?te din experien?a lui de c?lug?r devenit om cu familie ?i
universitar de top, care se bazeaz? pe remarcabilul s?u trecut ?i pe o larg?
cunoa?tere ca s? ne ofere un instrument practic pentru a deveni fiin?e umane
mai bune.“ Daniel Goleman „O carte important? în aceste vremuri dificile.“
Richard Gere Bazat? pe revolu?ionarul curs de preg?tire pentru cultivarea
compasiunii de la Universitatea Stanford, la a c?rui creare Jinpa a ajutat, cartea
ne arat? în ce fel compasiunea ofer? o cale pentru a dep??i suferin?a, o cheie
pentru o s?n?tate mai bun? ?i chiar o metod? eficient? de a ne atinge obiectivele.
De fapt, compasiunea este, poate, cel mai bine ascuns secret al fericirii.
Grace wants out. Out of her house, where her stepfather wields fear like a
weapon and her mother makes her scrub imaginary dirt off the floors. Out of her
California town, too small to contain her big city dreams. Out of her life, and into
the role of Parisian artist, New York director—anything but scared and alone.
Enter Gavin: charming, talented, adored. Controlling. Dangerous. When Grace
and Gavin fall in love, Grace is sure it's too good to be true. She has no idea their
relationship will become a prison she's unable to escape. Deeply affecting and
unflinchingly honest, this is a story about spiraling into darkness—and emerging
into the light again.
Fleur Savagar este cea mai frumoas? femeie din lume... pentru oricine în afar?
de ea îns??i. Curajoas?, înc?p??ânat?, dar dureros de inocent?, ea tr?ie?te visul
oric?rei actri?e atunci când prime?te un rol în filmul în care protagonistul este
nimeni altul decât b?rbatul cel mai râvnit din America. Dar secretele ascunse
vreme îndelungat? ies la iveal?, for?ând-o s? se rup? de cel care i-a cucerit
inima, de familie ?i chiar de propriul succes. Jake Koranda nu este doar cel mai
sclipitor scenarist din New York, ci ?i cel mai de succes actor de la Hollywood.
Dificil, extrem de talentat ?i cu un suflet chinuit, el nu are r?bdare cu starletele
adulate de o lume întreag?. Îns? Fleur este mai mult decât un chip frumos; este o
femeie îndr?znea?? care poate face fa?? dezam?girilor ?i tr?d?rilor, o femeie
dornic? s? înve?e regulile dragostei. O r??u?c? urât? care nu poate s? cread? c?
s-a transformat în leb?d?... un b?rbat cu un trecut bântuit... pe t?râmul viselor
sf?râmate, pot doi îndr?gosti?i aparent nepotrivi?i s? aib? încredere în propriile
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inimi? „O lectur? amuzant?, spiritual? ?i satisf?c?toare.” – RT Book Reviews „Te
face s? râzi, te face s? plângi... te face s? te sim?i cu adev?rat bine.” – Amanda
Quick
„Roman textualist sau nu, Compunere cu paralele inegale e sigur o proz?
delectabil?, de rar? fine?e artistic?. Gheorghe Cr?ciun ne m?rturise?te prin
intermediul lui Vlad ?tefan c? a fost încântat citind Dafnis ?i Cloe, aceast? „utopie
erotic?” atât de necesar? sufletului frustrat al omului modern, dar a r?mas ?i vag
nemul?umit, constatând ce pu?in? aten?ie acorda ea naturii. Dornic s? umple cu
percep?ia intensificat? a îndr?gosti?ilor schema pastoralei, a scris «epurele»
pentru Longos, d?ruindu-ne adev?rate pagini antologice de evocare violent
senzualizat? a vie?ii bucolice.” (Ovid. S. Crohm?lniceanu)
Care este cel mai r?u lucru care i se poate întâmpla în ziua nun?ii unei mirese
dr?gu?e ?i iubitoare? P?r?sit de logodnic în fa?a altarului, Zoe Moore se simte
incapabil s? fac? fa?? umilin?ei ?i privirilor comp?timitoare ale prietenilor ?i
familiei i se hot?r??te s? se mute pentru o vreme în America. Odat? ajuns acolo,
tân?ra devine bona copiilor unui v?duv nesuferit, dificil, dar extrem de atr?g?tor ?i
de sexy. În timp ce le câ?tig pas cu pas inima copiilor, Zoe se simte din ce în ce
mai frustrat de atitudinea tat?lui lor, Ryan, pe care îl consider un nemernic
insensibil, dar de care se simte atras în mod inevitabil. Slav Domnului c? exist?
micul grup de bone englezoaice, devenite repede prietenele ei, care s?-i
tempereze disperarea crescând! Dar oare vor fi ele în stare s o salveze pe Zoe
atunci când descoper c? trecutul nu este chiar atât de u?or de uitat?
Blythe Connor este hot?rât? s? fie o mam? bun? ?i iubitoare pentru fiica ei, Violet,
o mam? a?a cum ea nu a avut niciodat?. Dar înc? din primele luni, haotice ?i
istovitoare, dup? ce o aduce pe lume, Blythe nu reu?e?te s? g?seasc? acea
leg?tur? special? pe care visase s? o aib? cu fiica ei. Cu timpul, ajunge s? fie tot
mai convins? c? e ceva în neregul? cu Violet. Sau s? fie totul doar în mintea lui
Blythe? So?ul ei, Fox, îi spune c? exagereaz?. ?i cu cât Fox îi respinge mai mult
temerile, cu atât Blythe are îndoieli mai mari cu privire la luciditatea ei. Ani mai
târziu, când devine mam? pentru a doua oar?, Blythe cunoa?te în sfâr?it, al?turi
de b?ie?elul ei, Sam, leg?tura profund?, unic? dintre o mam? ?i copilul ei. Pân? ?i
Violet pare s?-l iubeasc? pe fr??iorul ei. Dar când via?a, a?a cum au ?tiut-o pân?
atunci, se schimb? iremediabil de la o clip? la alta, criza devastatoare o sile?te pe
Blythe s? înfrunte adev?rul... Îndoiala este o dram? psihologic? intens?,
captivant?, despre întemeierea ?i destr?marea unei familii, v?zut? prin ochii unei
femei pentru care maternitatea nu este deloc ceea ce a n?d?jduit c? va fi, ci doar
adeverirea celor mai sumbre temeri ale sale. „Îndoiala de Ashley Audrain nu este
doar un roman captivant, care se cite?te pe ner?suflate, ci prezint?, de
asemenea, o perspectiv? profund provocatoare ?i curajoas? asupra maternit??ii,
iar, ca stil, este una dintre cele mai frumoase proze ale anului.“ Aimee Molloy,
autoarea bestsellerului O mam? perfect? „O carte poetic?, dinamic?, ce m-a f?cut
s? tresar atât de groaz?, cât ?i pentru c? m-am reg?sit în paginile ei. Am citit
romanul acesta dintr-o suflare ?i nu mi l-am putut scoate din minte zile întregi
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dup? aceea. O apari?ie de neratat.“ Lisa Jewell, autoarea bestsellerului O via??
reg?sit? „Ashley Audrain, autoarea romanului Îndoiala, este o scriitoare
sofisticat?, conving?toare, iar cartea ei îi va satisface cu siguran?? pe fanii
thrillerelor, precum ?i pe cei ai dramelor intime de familie.“ BookPage „Thriller
captivant, dar ?i o perspectiv? intens? ?i profund? asupra e?ecurilor sfâ?ietoare
ale maternit??ii, acest roman va stârni f?r? îndoial? controverse.“ Booklist „Am
stat pân? târziu în noapte ca s? termin romanul profund tulbur?tor al lui Audrain,
despre cele mai sumbre probleme ale maternit??ii (?i o adânc? ambivalen??
matern?). Visceral, provocator, compulsiv ?i cu cea mai grafic? ?i mai credibil?
descriere a na?terii din câte am citit (sau am scris).“ Sarah Vaughan, autoarea
bestsellerului Anatomia unui scandal „Cu proza sa fascinant? ?i convingerile
solide, Îndoiala de Ashley Audrain m-a prins înc? de la prima pagin?. Ilustrarea
p?trunz?toare a maternit??ii m-a nelini?tit prin perspectivele pe care le ofer?, dar
stilul este profund captivant. Am citit dintr-o suflare acest roman de debut
complex, nuan?at ?i conving?tor.“ Karma Brown „Extrem de captivant, incitant
pân? la ultima pagin?, romanul Îndoiala scruteaz? miturile maternit??ii, explorând
cu m?iestrie aspectele în continu? schimbare ale meseriei de p?rinte, impactul
puternic al trecutului asupra prezentului ?i nelini?tea profund? stârnit? de
incapacitatea noastr? de a-i cunoa?te cu adev?rat chiar ?i pe cei mai apropia?i
oameni.“ Kim Edwards „Îndoiala este o lectur? de impact, dur?, devastatoare.
Audrain exploreaz? cele mai sumbre fa?ete ale maternit??ii, îndr?znind s?
p??easc? pe un teritoriu unde pu?ini s-au aventurat înaintea ei. Acesta este unul
dintre cele mai curajoase ?i temeinice romane pe care le ve?i citi vreodat?:
fantomele sale m? vor bântui mult timp.“ Emma Stonex „Am citit de curând mult
a?teptatul roman Îndoiala ?i m-a dat pe spate. Ce carte incredibil?, actual? ?i
profund captivant?! [...] Cred c? Ashley a scris un roman magistral, care va reu?i
ceea ce rareori se întâmpl? – s? uneasc? atât cititorii de fic?iune literar?, cât ?i pe
cei de fic?iune comercial?, f?cându-i s? cad? de acord c? este o lectur?
obligatorie pentru oricine.“ Nita Prose „Scris cu un curaj care frizeaz? spiritul
temerar ?i cu o acuitate psiho-emo?ional? neobi?nuit?, Îndoiala de Ashley
Audrain este un thriller literar întunecat, de for??, care te atrage de la primele
pagini ?i î?i prezint? una dintre cele mai dificile c?l?torii ale vie?ii: aceea de a fi
p?rinte.“ Bill Clegg ASHLEY AUDRAIN ?i-a scris romanul de debut, Îndoiala (The
Push, 2020), dup? ce a renun?at la jobul de director de publicitate la Penguin
Books Canada, pentru a se ocupa de cei doi copii ai ei. Înainte de a lucra la
Penguin, a tr?it o vreme în Los Angeles, apoi s-a stabilit la Toronto, unde
locuie?te ?i acum, împreun? cu familia.
Pentru o vreme, Katherine ?i Harris se bucur? de o via?? perfect?, plin? de iubire,
putere ?i bani. Au lumea la picioare, dar uit? c? fericirea nu e infinit? atunci când
o construie?ti c?lcând pe cadavre. O misiune ce le-ar putea asigura paradisul pe
tot restul vie?ii, se transform? în propriul lor iad. Harris e prins ?i închis într-un
penitenciar de maxim? securitate, iar durerea ?i disperarea îl împing la decizii
nea?teptate. R?mas? în urm?, Kath se pr?bu?e?te pe zi ce trece. Obsesia de a-?i
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recupera iubitul se manifest? în cele mai periculoase moduri: î?i d? seama c?
pentru a sim?i un demon... trebuie s? devin? ea îns??i unul. Fratele geam?n al lui
Harris este singurul ei far spre salvare, dar ?i cea mai grea tortur?. Familia de
raceri se destram?, Carter dispare, iar misiunea e?uat? pentru un grup de
terori?ti din Orientul Mijlociu, nu-i pune doar pe ei în pericol, ci întregul ora?.
"Iubire Periculoas? - Dangerous Love" a cunoscut succesul pe o platform? online,
în 2013. A fost prima carte din România ce a atins pragul de un milion de citiri ?i
a devenit repede un fenomen printre crea?iile române?ti. înc? ocup? primul loc,
cu peste 10 milioane de citiri în prezent.
10 ani de miopie economic? v?zut? de directorul Ziarului Financiar „Cristian
Hostiuc nu face pres? economic?. El face pres? pur ?i simplu, acea meserie
veche care î?i d? sentimentul c? po?i s? schimbi lumea, în timp ce lumea te
schimb? de fapt pe tine, f?r? s? realizezi. Nu i s-a întâmplat îns? ?i lui. Cristian e
la fel ca acum 10 ani când l-am cunoscut la Ziarul Financiar. Vede bine (se alint?
doar cu miopia) ?i spune drept. Din locul în care st? el se vede mai toat?
economia româneasc?, dar asta nu înseamn? c? st? într-un turn, nici m?car unul
din hârtie de ziar. Din când în când, ne las? s? ne uit?m ?i noi la peisajul ?sta,
destul de pu?in, încât s? nu ne speriem, dar suficient de mult încât s? în?elegem.
Nu e u?or lucru s? ai dreptate în serie. Cristian Hostiuc nu se laud? cu asta. ?i
tocmai de aceea am sim?it nevoia s-o fac eu.“ – Lucian Mîndru??, Mediafax
Group
C?l?toria în timp exist?. Mu?c? din biscuitul ?sta ?i ai ajuns în 1987, intr? în
labirintul de sub calea ferat? suspendat? ?i e?ti în 1956, vorbe?te cu b?trâna asta
?i e?ti în 1945, ascult? melodia ast?lalt? ?i anul este 1998. C?l?toria în timp în
Asia este mai bogat? decât cea din Europa sau America de Sud pentru c? po?i
ajunge ?i în viitor. În 2072 sau în 2272 au trenuri de mare vitez? pe culoarele
c?rora umbl? robo?i surdomu?i care î?i vând calendare vintage din 1988 ?i
calculatoare chineze?ti din 1966. Mongolia, de?i în Asia, este mai degrab? o ?ar?
balcanic?, un Mordor amuzant de unde au plecat în lume hunii, turcii ?i hoardele
lui Ginghis. În Mongolia, secolul XXI nu a ajuns, te plimbi într?un spa?iu la fel de
nomad ca locuitorii lui, o ?ar? întreag? alergând haotic între 1300 ?i 1980. Cum
?i?o fi norocul. De?i filmele, cultura pop ?i avangardismul tehnologic dau
sentimentul c? Japonia ?i Coreea sunt plasate mult în viitor, realitatea de pe
teren e diferit?. Ambele ??ri s?au ref?cut galopant dup? traume incredibile ?i
progresul lor a luat o form? de evantai. În cutele acestuia g?se?ti intacte decade
complet pierdute într?o Europ? care a evoluat mult mai uniform. Ai secolul XV la
patru metri de secolul XXII, calculatoare 286 lâng? calculatoare cu boxe care
eman? mirosurile mânc?ricii g?tite pe ecran. Cartea aceasta este, la rândul ei, o
c?l?torie cusut? din patru petice: Mongolia în 2009, Coreea de Sud în 2013 ?i
Japonia în 2007 ?i apoi în 2015. Pove?tile sunt strânse din trei agende ?i dou?
calculatoare, unele însemn?ri fiind atât de criptice pentru mine, azi, încât am
chemat un specialist s??mi spun? ce am vrut s? zic atunci. A?eza?i?v? în
vagoane, fixa?i?v? centurile, sper c? nu a?i mâncat nimic prea greu care s? v?
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produc? grea?? ?iiiiii... Roller?coaster, baby!!!
„De-aproape patruzeci de ani regizorul Mihai M?niu?iu î?i alint?, orânduie?te,
biciuie?te, ocrote?te ?i însceneaz? co?marurile cu ludic? m?rinimie. ?i-a petrecut
singur?t??ile dureroase prin sângeroasele tragedii ale vechii Elade, prin
Shakespeare, cabaretul expresionist ?i teatrul-dans. A fic?ionat borgesian, a
cultivat absurdul existen?ial beckettian, a f?cut (amarnic sau extatic) apel la
mitologia mortuar? din folclorul românesc, ritualizând cu str?lucitoare r?ceal?
ororile subcon?tientului colectiv, patima puterii, dezarticularea erotic?,
mecanismele terorii, uitarea ?i pustiirea de sine. Acum a ajuns la esen??.
În?untrul fiin?ei. Acolo unde nu mai sunt (em) decât eu ?i cu mine. Hingherul ?i
umbra lui. Încotro? ?i la ce bun? Exist? ie?ire, isp??ire, izb?vire? «Suntem în
limb», drag? prietene, ar spune camusianul Clamence din C?derea. Adic? în
anticamera infernului. Bun venit!“ (Dan C. MIH?ILESCU)
Simple, clear instructions for drawing animals with more than a thousand step-bystep illustrations. Basic fundamentals for the beginner, new principles and
techniques for the professional. A detailed guide for everyone who enjoys—or
wants to enjoy—drawing.
O carte-monografie a oamenilor liberi, peste care se suprapun elemente de
halucina?ie ?i transgresie din real în ireal, demne de Fight Club sau Requiem for
a dream, romanul lui R?zvan T. Coloja dep??e?te grani?ele ”literaturii despre
adolescen?i rebeli”, la fel cum dep??e?te grani?ele ”c?r?ilor despre rockeri.”
Dincolo de aceste orizonturi limitative, romanul pune laolalt? personaje ?i situa?ii,
atitudini, sentimente ?i reac?ii dintre cele mai fire?ti ?i posibile. Dac? s-ar face un
film despre Solda?i ai terebentinei, acesta ar ie?i Trainspotting, dar numai în
regia lui Tyler Durden, sub privirea atot?tiutoare a Marlei Singer.
Attorney Martin Vail matches wits with psychotic killer Aaron Stampler in a deadly
confrontation set against the backdrop of the hate-mongering world of the white
supremacist movement
Speran?? ?i suferin??, candoare ?i suspiciune, umor ?i dezn?dejde, narcoze ?i
lacrimi sunt ingredientele – universale – cu care se scrie aceast? poveste de
dragoste atât de specific? totu?i societ??ii române?ti. Fiind oglinda unei
genera?ii, a celei foarte tinere, romanul Tu n-ai tr?it nimic înregistreaz? în tu?e
alerte, dar foarte precise zbuciumul unui suflet înc? imaculat, prins în mecanismul
implacabil al maculei.
After a terrible car accident destroys her life as she knew it, twenty-year-old
Kacey escapes to Florida, where she encounters an irresistible man determined
to capture her wounded heart. Just breathe, Kacey. Ten tiny breaths. Seize them.
Feel them. Love them. Four years ago, Kacey Cleary’s life imploded when her
car was hit by a drunk driver, killing her parents, boyfriend, and best friend. Still
haunted by memories of being trapped inside, listening to her mother take her
last breath, Kacey wants to leave her past behind. Armed with two bus tickets,
Kacey and her fifteen-year-old sister, Livie, escape Grand Rapids, Michigan, to
start over in Miami. They’re struggling to make ends meet at first, but Kacey’s
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not worried. She can handle anything—anything but her mysterious neighbor in
apartment 1D. Trent Emerson has smoldering blue eyes and deep dimples, and
perfectly skates that irresistible line between nice guy and bad boy. Hardened by
her tragic past, Kacey is determined to keep everyone at a distance, but their
mutual attraction is undeniable, and Trent is desperate to find a way into Kacey’s
guarded heart—even if it means revealing an explosive secret that could shatter
both their worlds.
Carte adaptat? pentru un serial TV la ABC, cu Eva Longoria în rolul principal.
„Rareori am citit o carte care s? m? determine s? m? v?d într-o lumin? cu totul
nou? ?i s? fie în acela?i timp captivant? ?i plin? de umor.“ KATIE COURIC „O
carte care d? dependen??, parte Oliver Sacks, parte Nora Ephron.“ PEOPLE
„Explic? procesul terapeutic în termeni care au sens, dându-le, în acela?i timp,
speran?? celor care nu cred în terapie, sceptici cu privire la faptul c? schimbarea
real? poate fi ob?inut? prin intermediul discu?iilor.“ NEW YORK TIMES „Cine ar
rezista s? nu vad? cum un terapeut se lupt? cu exact acelea?i întreb?ri pe care
pacien?ii s?i ?i le pun de ani întregi?“ THE WASHINGTON POST Te-ai întrebat
vreodat? la ce se gânde?te terapeutul t?u? Acum po?i afla, c?ci Lori Gottlieb ne
invit? în lumea ei din postura de psihoterapeut, dar ?i din cea de pacient?,
analizând adev?rurile ?i minciunile pe care ni le spunem nou?, dar ?i celor din jur,
în timp ce oscil?m între iubire ?i dorin??, sens ?i mortalitate, vin? ?i iertare, team?
?i curaj, speran?? ?i schimbare.
Furia poporului, odat? dezl?n?uit?, nu se va opri înaintea nici unei crime. Anul
1791 nu s-a sfîr?it înc?. Pân? acum cî?iva ani, regele Ludovic al XVI-lea a fost
st?pânul absolut ?i iubi? al acestei ??ri. O presim¬?ire îmi spune c? ?i el va
termina pe ghilotin?, ca victim? a oarbei furii populare! Ofi?erul privi cu spaim? ?i
groaz? obrazul bine cunoscut. Da, el cuno?tea aceste tr?s?turi energice, cu
sprâncenele stufoase, din umbra c?rora priveau ni?te ochi negri ca ni?te pumnale
ascu?ite, cu nasul acvilin ?i cu buzele sub?iri. Soarta crud? f?cu s? fie regina fa??n fa?? cu cel mai aprig du?man al ei. Acesta nu era altul decât Maximilian
Robespierre, groaznicul ?i puternicul terorist al Fran?ei.
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