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Radio România, de 92 de ani în căminele dumneavoastră
La 1 noiembrie Radioul public a aniversat 92 de ani de la prima
transmisie în eter – Alo, alo, aici Radio Bucureşti... au fost primele cuvinte care s-au auzit la radio. Profesorul Dragomir Hurmuzescu, primul
preşedinte al Consiliului de Administraţie al nou înfiinţatei Societăţi de
Difuziune Radiotelefonică din România, este cel care a făcut acest fapt
posibil.
Din 1928, Radioul public şi-a asumat o misiune extrem de importantă şi, în cei 92 de ani de existenţă neîntreruptă,a transmis toate
evenimentele semnificative din istoria României. Timp de 92 de ani, pe
timp de pace sau război, în vremuri de prosperitate sau de criză, de-a
lungul tuturor regimurilor politice, Radioul public a rămas un reper de
credibilitate. Dând dovadă de echidistanţă, onestitate şi exigenţă
profesională, jurnaliştii posturilor Radio România au câştigat încrederea milioanelor de ascultători. Cu atât mai mult acum, în această perioadă dificilă – nu doar pentru România, ci şi pentru întreaga lume – oamenii au nevoie de stabilitate, de încredere, de seriozitate. Spunem cu
mândrie că posturile Societăţii Române de Radiodifuziune oferă ascultătorilor lor toate acestea, zi de zi.
Cu o cotă de piaţă de 30% la nivel naţional şi cu peste 3,6 milioane de ascultători zilnic, Radio România este lider de piaţă, conform
ultimului studiu de măsurare a audienţei. Împreună cu dumneavoastră
suntem, de 92 de ani, Radio România.
Radio România prețuiește și promovează lectura, Cartea rămânând un
constant partener de nădejde. Și această ediție a buletinului vă invită
într-o lume fascinantă a celor mai noi titluri.

La bună lectură! ca de fiecare dată, vă doresc:
Carmen Ionescu
Mihaela Bîlbîie

Acest produs documentar foloseşte materiale puse la dispoziţie de edituri
(ilustraţii, texte de prezentare, fragmente de opere literare).

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE
Autor: Andrei Corbea
Titlu: „nu vrea/cicatrice”. Studii despre Paul Celan la împlinirea a 100 de ani de
la nașterea poetului
Editura, localitatea, anul: Polirom, Iași, 2020
Scurtă prezentare:
„Lectura unui poem de Paul Celan reprezintă o întreprindere dificilă, şi
aceasta deoarece textul celanian se împotriveşte nu doar modelului tradiţional de
‘lirism’, ci şi celui promovat de ceea ce s-a numit «poezie modernă». În răspăr cu
discursul liric construit pe formule descriptive şi/sau narative, Celan îşi dezgoleşte
propriul discurs poetic de orice intenţie comunicativă, explicitabilă în limitele logicii
printr-o ‘interpretare’ a unui sens presupus coerent, dar desfide concomitent şi
lirismul «pur», desprins de subiect, întreţinut de entuziasmul exaltat şi îmbătat de
efectele estetice ale jocurilor limbajului. Poetul a resimţit tot mai mult o reticenţă
funciară în a «numi» fărădelegea în aceleaşi coordonate sintactice şi semantice în
care s-au formulat ordinele şi instrucţiunile spre săvîrşirea ei, altfel spus în
acelaşi ductus comunicativ din care s-a hrănit şi «limba ucigaşilor». De aceea şi
recursul său la un limbaj construit pe o irealitate de necuprins aflată la marginea
realităţii palpabile, precum acea Niemandsrose crescută din «nimic», din
nespus.” (Andrei Corbea)
(384 de pagini, format 13 x 20 cm)
FILOZOFIE, ESEU
Autor: Michel de Montaigne
Traducere: Vad Russo
Titlul: Eseuri
Editura, localitate, anul: Humanitas, Bucureștii, 2020
Scurtă prezentare:
La 50 de ani de la prima publicare integrală a Eseurilor lui Montaigne în
limba română, Editura Humanitas oferă cititorilor o nouă traducere a acestei opere
fundamentale, semnată de Vlad Russo. Noua versiune, deopotrivă riguroasă și
firească, urmărește să-l aducă pe Montaigne mai aproape de spiritul vremii noastre,
oferindu-i cititorului o adevărată bucurie a lecturii. Ea este programată să apară în
trei volume, fiecare cuprinzând câte o carte a Eseurilor.
„Oricum ar fi, vreau să zic, și oricâte nerozii aș spune eu aici, n-am de
gând să le ascund, așa cum n-aș ascunde un portret de-al meu, chel și cărunt, în
care e zugrăvit nu un chip desăvârșit, ci chipul meu. Căci eu îmi înfățișez aici
propriile simțăminte și gânduri, pe care le ofer drept ceea ce cred eu, nu drept ce-ar
trebui crezut. Și n-am altă țintă decât să mă dezvălui pe mine însumi, care mâine
poate că voi fi altfel, dacă o nouă experiență mă va fi schimbat.“ — MICHEL DE
MONTAIGNE (472 de pagini, format 15 x 21 cm)
RELIGIE
Autor: Bart D. Ehrman
Traducere: Cornelia Dumitru
Titlu: Cum a devenit Isus Dumnezeu
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2020
Scurtă prezentare:
„Isus a fost mereu recontextualizat de oamenii din diverse epoci și locuri.
Cei dintâi ucenici ai lui Isus au făcut-o după ce au început să creadă că el a înviat
din morți și a fost preamărit în cer: l-au transformat în ceva ce nu fusese înainte și l
-au înțeles în lumina noii lor situații. La fel au făcut și autorii neotestamentari de
mai târziu, care l-au recontextualizat și l-au înțeles pe Isus în lumina propriilor
situații, deja mult diferite. În același mod au procedat creștinii din secolele al II-lea
și al III-lea, care îl înțelegeau pe Isus nu atât ca profet apocaliptic, cât ca ființă
divină devenită om. La fel creștinii din secolul al IV-lea, care susțineau că el
existase dintotdeauna și fusese întotdeauna egal în statut, autoritate și putere cu
Dumnezeu Tatăl. Oricine crede în el sau îi împărtășește oricare dintre învățăturile
sale l-a recontextualizat pe Isus – de la primii credincioși care au crezut în învierea
lui, până azi. Și așa va fi în vecii vecilor.“ — BART D. EHRMAN
(404 pagini, format 13 x 20 cm)

LITERATURĂ
Autor: Kurt Vonnegut
Traducere: Rodica Mihăilă
Titlu: Abatorul cinci
Editura, localitatea, anul: ART, București, 2020
Scurtă prezentare:
Abatorul cinci sau Cruciada copiilor este unul dintre cele mai importante
romane împotriva războiului care s-au scris vreodată și o adevărată carte-cult.
Kurt Vonnegut scrie cu ironie şi umor, de cele mai multe ori negru, o cronică
atipică a unuia dintre cele mai îngrozitoare momente din timpul celui de-al
Doilea Război Mondial: bombardarea Dresdei de către britanici şi americani, în
urma căreia au murit o sută treizeci şi cinci de mii de oameni, aproape de două
ori mai mult ca numărul celor ucişi de bomba atomică de la Hiroshima.
De același autor la Editura ART: Micul dejun al campionilor, Mama
Noapte, Barbă Albastră, Dick Ochi-de-mort, Când muritorii dorm, Leagănul
pisicii, Sirenele de pe Titan, Pianul mecanic, Galápagos
(200 de pagini, format 14 x 20 cm)

Autor: Mario Vargas Llosa
Traducere: Marin Mălaicu-Hondrari
Titlu: Cinci Colțuri
Editura, localitatea, anul: Humanitas Fiction, București, 2020
Scurtă prezentare:
Peru, sfârşitul secolului XX, ultimele luni de dictatură a lui
Alberto Fujimori şi a omului său de încredere, „Doctorul“ Vladimiro Montesinos
– şeful serviciilor secrete. Quique Cárdenas Sommerville, un respectat om de
afaceri, trăieşte fericit cu soţia sa, Marisa, care pe neaşteptate începe o aventură
erotică împreună cu Chabela, prietena ei cea mai bună. Viaţa lui se complică
periculos atunci când Rolando Garro, directorul unui săptămânal de scandal
condus din umbră de „Doctor“, încearcă să-i distrugă reputaţia publicând
fotografii compromiţătoare.
Nici un ingredient nu lipseşte pentru ca romanul Cinci Colţuri să poată fi
citit, aşa cum Vargas Llosa însuşi îl consideră, ca o frescă a societăţii peruane în
vremuri tulburi.
(252 de pagini, format 13 x 20 cm)

Autor: J.D. Salinger
Traducere: Cristian Ionescu
Titlu: De veghe în lanul de secară
Editura, localitatea, anul: Editura Polirom, Iași, 2020
Scurtă prezentare:
Situată de ani de zile în topul preferințelor cititorilor din România, De
veghe în lanul de secară continua să fie, la peste cincizeci de ani de la apariție,
cartea de capatii a adolescentei. Ce poate fi uimitor pentru tinerii care o citesc
acum, la 16 ani, și ai căror parinți s-au născut, probabil, în aceeași perioadă ca și
romanul, e că trec prin aceleași episoade, angoase și mirări precum Holden
Caulfield. Doar că el nu folosea atât de des cuvântul „cool” și nu naviga pe
Internet. Iar când simțea nevoia s-o sune pe fata de care era îndrăgostit, ori
renunța, pentru că nu avea chef, ori intra în prima cabină de telefon. Problemele lui
ramân însă, și chiar și modul în care sunt rezolvate: prin revolta, prin negare sau,
uneori, prin ignorarea lor. Există voci care se întreabă de ce totuși a avut romanul
un succes atât de uimitor, în toată lumea și, deja, de atâția ani. În fond, nu e
singura carte care-și păstrează prospețimea cu trecerea timpului. E vorba despre
altceva, un ceva despre care s-au scris zeci de mii de pagini. Ceva imposibil de
sintetizat într-o scurtă prezentare. Poate, pur și simplu, e o carte foarte-foarte bună.
Atât.
(280 de pagini, format 10 x 18 cm)

FICȚIUNE
Autor: Leïla Slimani
Traducere: Nadine Vlădescu
Titlu: Cântec lin
Editura, localitatea, anul: Pandora M, București, 2020
Scurtă prezentare:
Când Myriam, mama a doi copii mici, se hotărăște, în ciuda reticenței
soțului ei, să-și reia activitatea profesională, cuplul începe să caute o bonă.
După o serie de interviuri, o angajează pe Louise, care cucerește rapid
afecțiunea copiilor și ajunge să ocupe un loc central în căminul familiei. Treptat
însă, cercul dependenței reciproce se închide, ducând la producerea unei
tragedii.
Dincolo de descrierea minuțioasă a tânărului cuplu și a personajului
fascinant și misterios al bonei, se întrevede tabloul epocii în care trăim, cu
concepțiile sale despre dragoste și educație, raportul dintre dominație și bani,
prejudecățile de clasă ori culturale. Stilul direct și tranșant folosit de Leïla
Slimani, presărat cu frânturi de poezie, învăluie povestea încă de la primele
pagini într-o atmosferă captivantă. (208 pagini, format 13 x 20 cm)

Autor: Ohara Donovetsky
Titlu: Puzzle cu pețitoare
Editura, localitatea, anul: TREI, București, 2020
Scurtă prezentare:
"Puzzle cu pețitoare este al doilea roman al Oharei Donovetsky,
după Casting pentru ursitoare (2018), și el continuă linia tematică a celui dintâi:
prietenia feminină (văzută ca un soi de confrerie secretă a personajelor
feminine: Mira, Lenca, Ava, naratoarea sunt femei excentrice, pasionate de tot
ce e irațional și ocult), explorarea psihologiei umane (în speță feminine) – cu
accent, în acest roman, pe maladiile psihice. Așadar, femei interesante, femei
stranii, femei excentrice, legate prin pasiuni comune și fire nevăzute. Ohara
Donovetsky reușește de minune să creeze suspans, captându-și cititorul până la
ultimul rând și livrându-ne o proză cu puternice note eliadești, la marginea
straniului și a fantasticului." Adina Dinițoiu, jurnalistă
(336 de pagini, format 13 x 20 cm)

Autor: Stephen King
Traducere: Ruxandra Toma
Titlu: Apocalipsa
Editura, localitatea, anul: Nemira, București, 2020
Scurtă prezentare:
Una dintre cele mai înspăimântătoare și verosimile apocalipse scrise
vreodată: un virus distruge lumea și o aruncă într-o bătălie între bine și rău, pe
viață și pe moarte.
Un angajat evadează dintr-un laborator, neștiind că e purtătorul unei
arme letale: o mutație de supergripă care va omorî 99% din toată populația
lumii în doar câteva săptămâni.
Cei care supraviețuiesc sunt terifiați, dezorientați și au nevoie disperată
de un lider. Vor avea de ales între o bătrână de 108 ani, care pledează pentru o
comunitate pașnică, și Randall Flagg, omul în negru, care încurajează haosul și
violența.
Alegerea unuia sau a altuia va decide soarta întregii umanități.
(896 de pagini, format 17x 23 cm)

MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ
Autor: Florian Bichir
Titlu: Horia Agarici, vânătorul de bolşevici. Viaţa unui aviator în Arhivele
Securităţii
Editura, localitate, anul: Militară, București, 2020
Scurtă prezentare:
„Nu este nicio îndoială: căpitanul Horia Agarici a intrat în legendă, şi pe
bună dreptate. A devenit mit, iar miturile trebuie să dăinuie. La urma urmei, nici
nu pot fi atinse de colbul timpului. Notorietatea de care s-a bucurat aviatorul în
anii celui de-al Doilea Război Mondial şi multă vreme după aceea s-a datorat
faptelor de arme reuşite la 23 iunie 1941, în chiar a doua zi după intrarea
României în război – când a doborât, singur, în câteva minute, trei bombardiere
sovietice –, legendelor şi zvonurilor care au circulat despre el, dar mai ales
cântecului lui Gherase Dendrino, pe versurile lui Păstorel Teodoreanu din vara
anului 1941 – «A plecat la vânătoare Agarici / A plecat ca să vâneze bolşevici» –,
cele pe care le-am ales drept moto pentru acest volum. Un şlagăr la modă între
1941 şi 1944 – când armata română lupta în est, alături de Wehrmacht, în cruciada
împotriva bolşevismului –, dar care, după cum se va vedea, îi va aduce eroului
nostru mai degrabă dureroase neajunsuri decât satisfacţii!” (FLORIAN BICHIR)
(332 de pagini, format 13 x 20 cm)

Autor: Simon Sebag Montefiore
Traducere: Cătălin Drăcșineanu
Titlu: Stalin. Curtea țarului roșu (ediția 2020)
Editura, localitate, anul: Editura Polirom, Iași, 2020
Scurtă prezentare:
Cine era băiatul gruzin care a ajuns să conducă imperiul vechilor țari? Cine
juca pentru el rolul lui Göring, Himmler și Goebbels? Cum trăiau familiile celor
mai puternici oameni din Uniunea Sovietică? Pornind de la surse de multe ori
inedite, Simon Sebag Montefiore descrie viața la „curtea imperială” sovietică, unde
liderul se distrează jucând jocul mortal al puterii, iar printre femei și copii se
amestecă zilnic asasini și fanatici. Stalin și apropiații săi acordă imense privilegii
prietenilor, mănâncă și beau fără măsură în timpul cinelor de la Kremlin ori
Kunțevo și organizează războiul împotriva Germaniei, într-o lume a trădării, crimei
și promiscuității în care soarta fiecăruia se poate schimba într-o clipă. Montefiore ne
oferă portretul inegalabil al unui Stalin pasionat de film, muzică și literatură, care își
iubește familia, dar nu ezită să-și elimine brutal adversarii.
(600 pagini, format 16 x 24cm)

Autor: Marin Pop
Titlu: Corneliu Coposu sub lupa Securităţii
Editura, localitatea, anul: Editura Vremea, București, 2020
Scurtă prezentare:
Documentele prezentate în această carte doresc să reconstituie modul
cum privea Corneliu Coposu istoria și realitatea în care trăia. Marea majoritate
a publicului cititor nu poate consulta zecile de volume din diversele arhive
constituite ca parte a activității represive împotriva sa. Volumul de față ne oferă
șansa nu a unei sinteze, ci a unei necesare selecții care îl ajută pe cititor parcă să
asculte nemijlocit vocea celui care era unul dintre cei mai supravegheați
români. O voce a arhivelor, adică o voce în mare parte epurată administrativ de
dramatismul contextului.
Dar asta, paradoxal, ne ajută să înțelegem conținutul ideatic al
mesajului pe care îl transmitea Corneliu Coposu. Un mesaj care, așa cum vom
sublinia și mai jos, era transmis cu conștiința că va fi captat în viitor. Este unul
dintre motivele pentru care această carte este diferită de marea majoritate a
celorlalte studii care utilizează materialul radioactiv conținut între coperțile
dosarelor Securității și în general în documentele produse de statul totalitar.
(432 de pagini, format 13 x 20 cm)

ISTORIE
Autor: Cristina Preutu, Anatol Petrencu (coordonatori)
Titlu: Fațete ale comunismului în România și în R(A)SS Moldovenească:
politică, societate și economie
Editura, localitatea, anul: Universității Al. I .Cuza, Iași, 2020
Scurtă prezentare:
Numeroase studii, documentate cu responsabilitate din dorința de a reda cât
mai onest și de a înțelege trecutul, creionează tot mai mult ideea că există o
diversitate de aspecte ale regimului comunist, care nasc particularități, și doar
cunoașterea acestor aspecte multiple, a acestor fațete, face posibilă înțelegerea
profundă a regimului.
Dacă François Thom, bunăoară, scria despre sfârșiturile comunismului,
autorii prezentului volum scriu despre fațetele comunismului. Prin urmare, cartea de
față cuprinde studii despre politica de colectivizare și industrializare, despre politica
deportărilor forțate, despre istoria și acțiunile serviciilor secrete, despre relațiile
externe, despre turism și învățământ, dar și alte teme care reflectă evoluțiile
societății și ale politicii la acel moment.
(292 de pagini, format 17 x 24 cm )

Autor: James Hawes
Titlu: O scurtă istorie a Germaniei
Editura, localitatea, anul: Trei, București, 2020
Scurtă prezentare:
O țară deopotrivă admirată și temută, Germania s-a situat în epicentrul
evenimentelor mondiale nu de puține ori: Reforma, cele două Războaie Mondiale,
căderea Zidului Berlinului. S-a conturat ca națiune modernă de-abia în 1871 – și
totuși, astăzi, Germania este a patra economie a lumii și purtător de stindard al
democrației liberale. „Nu are rost să studiezi trecutul dacă acesta nu luminează
prezentul", scrie James Hawes în această concisă istorie care a captivat deja sute de
mii de cititori în mai multe țări. Astăzi, poate mai mult decât oricând, avem mare
nevoie
să
înţelegem,
după
cum
spune
autorul,
„adevărata
istorie a Germaniei".
James Hawes a studiat limba germană la Colegiul Hertford din cadrul
Universității Oxford și la University College London. A conferențiat la
Universitățile Maynooth, Sheffield și Swansea. Este autorul a șase romane și al unor
lucrări de nonficțiune. În prezent, conduce masteratul de scriere creativă de la
Oxford Brookes University. (208 pagini 15 x 23 cm)

Autor: Jacques Attali
Titlu: Istoriile alimentației
Editura, localitatea, anul: Polirom, Iași, 2020
Scurtă prezentare:
„Ce mîncau oamenii cu mii de ani în urmă? Ce vor mânca peste un secol?
Cum și unde au apărut focul, agricultura, creșterea animalelor? Ce mâncau
împărații romani? Dar cei chinezi sau regii Franței? Cum mâncau supușii lor?
Cum se explică interdicțiile alimentare din fiecare religie? A dispărut cu adevărat
canibalismul? [...]
Această vastă frescă înfățișează modul în care am trecut de la o
alimentație variată, naturală și abundentă la produse alimentare standardizate,
industriale și făcute pe bandă rulantă, otrăvuri și pentru om, și pentru natură. Ea
dezvăluie imensa putere economică, ideologică și politică a industriei alimentare,
precum și legăturile mai puțin cunoscute dintre mâncare și conversație, dintre
alimentație și putere sau dintre ceea ce mâncăm și geopolitică.
(296 de pagini, format 14x 23 cm)

ANTROPOLOGIE
Autor: Monahia Atanasia (Adela Vaetisi)
Titlu: ARTA BRÂNCOVENEASCĂ
Editura, localitatea, anul: NoiMediaPrint, București, 2020
Scurtă prezentare:
Albumul "Arta brâncovenească" (autor dr. Adela Vaetisi) reprezintă un
studiu de sinteză, deopotrivă accesibil și consistent ca informație, însoțit de un
bogat material ilustrativ, într-o redactare și o prezentare grafică modernă,
actualizată, care va depași limitele cronologice ale domniei lui Constantin
Brâncoveanu (1688-1714), urmărind ecourile în timp asupra creației artistice,
prelungirea sa în ceea ce îndeobște este cunoscut drept epoca postbrâncovenească. Originalitatea acestei lucrări constă în faptul că se situează la
granița dintre un text științific, dedicat doar specialiștilor și unul accesibil, destinat
publicului larg. Ilustrația atent selectată, va insoți și va completa studiul teoretic,
bogat în date și informații, care va oferi o imagine de ansamblu asupra perioadei
culturale analizate.
(144 pagini, format 23 x 28cm)

ȘTIINȚE ECONOMICE
Autor: Laurențiu-Mihai Treapăt
Titlu: Finanțele companiilor în economia de piață. Noțiuni teoretice
Autor(i): Editura, localitatea, anul: Tritonic, București, 2020
Scurtă prezentare:
Ca de cele mai multe ori, căutând etimologia cuvântului finanțe, constatăm
că datorăm și această noțiune strămoșilor noștri latini, care prin cuvintele fiare sau
finis, înțelegeau a termina, a încheia un diferend, o acțiune judiciară în legatură cu
plata unei sume de bani. De la aceste cuvinte s-a format financia sau financia
pecuniaria, adică plata cu ajutorul banilor. Se crede că din aceste cuvinte latinești sa născut noțiunea finance folosită pentru prima dată în Franța în secolele XV-XVI,
(les finances), care avea mai multe înțelesuri, pornind de la patrimoniul public,
până
la
resursele
private
ale
firmelor
sau
omului
simplu.
Ambele cărți accentuează perspectiva managerială a aspectelor financiare
ale companiilor, astfel încât să asigure comunicarea între funcțiunea financiară si
toate celelalte funcțiuni, cu impact pozitiv asupra înțelegerii și implementării
strategiei de dezvoltare a firmei. Și își mai propune ceva autorul acestor două
lucrări, mai presus de orice, își propune să facă această disciplină academică
plăcută studenților și mai ales să o facă mai ușor de asimilat.
(169 de pagini, format 13 x 20cm)

ȘTIINȚELE COMUNICĂRII
Autor: Natalia Vasilendiuc
Titlu: Sociologia jurnaliștilor. Concepte de bază și studii comparative ale
profesiei de jurnalist
Editura, localitatea, anul: Tritonic, București, 2020
Scurtă prezentare:
„Sociologia jurnaliștilor” este o carte despre trecutul unei meserii și
viitorul unei profesii. Aceasta este construită într-o abordare interdisciplinară,
subsumabilă atât sociologiei, cât și științelor comunicării. Lucrarea se distinge
printr-o cantitate impresionantă a bibliografiei interdisciplinare, care contribuie la
înțelegerea câmpului tematic și conceptual al domeniului jurnalistic. Cartea oferă
o sinteză a dezbaterilor teoretice asupra sociologiei jurnaliștilor, a normelor și
valorilor care definesc profesia de jurnalist, precum și perspective comparative în
cercetarea profesiei și a practicilor profesionale ale jurnaliștilor din țările Europei
Centrale și de Est, accentuând cazurile României și Republicii Moldova.
(205 de pagini, format 13 x 20 cm)

CARTE PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI
Autor: Astrid Lindgren
Ilustrator: Ilon Wikland
Traducere: Alexandra Columban
Titlu: Ronia, fată de tâlhar
Editura, localitatea, anul: Arthur, București, 2020
Scurtă prezentare:
Mare este bucuria în noaptea când se naște Ronia, viitoarea căpetenie a
tâlharilor, nici măcar fulgerul care despică Cetatea lui Mattis în două nu o poate
știrbi. Copila crește între ziduri de piatră, ferită de pericole și de lumea de-afară,
iar singurii oameni pe care-i știe sunt părinții ei și tâlharii. Totul se schimbă când
Ronia îl vede în partea cealaltă a cetății pe Birk Borkason, fiul căpeteniei bandei
rivale.
Or fi părinții lor cei mai mari dușmani, dar Ronia și Birk se înțeleg tare
bine și nimic nu-i poate convinge să renunțe la prietenia lor. Așa că într-o zi cei
doi se furișează în pădure, unde pot să fie liberi și să trăiască cum vor, și nu se știe
dacă mai vor să se întoarcă acasă. (256 de pagini, format 15 x 19 cm)

Autor: Kathryn Purdie
Traducere: Adina Raţiu
Titlu: Vraja oaselor sub clar de lună
Editura, localitatea, anul: Corint, București, 2020
Scurtă prezentare:
Descântătoarele de Oase au o misiune sacră. Fiind ultimele descendente ale
unei străvechi familii de Fermecătoare, ele sunt singurele care îi pot împiedica pe
morți să-i vâneze pe cei vii și să le ia Lumina. Însă puterea lor de a călăuzi spiritele
celor răposați spre Paradis sau spre Infern presupune un sacrificiu. Ailesse a fost
pregătită încă din fragedă pruncie să devină conducătoarea Descântătoarelor de
Oase. Dar, mai întâi, trebuie să îndeplinească ritul de trecere și să-l ucidă pe băiatul
pe care i-a fost menit să-l iubească. Sabine n-a avut niciodată curajul de a săvârși
munca Descântătoarelor de Oase. Dar când cea mai bună prietenă a ei, Ailesse, e
răpită, Sabine va face tot ce-i stă în putință pentru a rupe legătura dintre Ailesse și
Bastien. Înainte ca tinerii să moară. Primul roman al unei noi și captivante serii
fantasy aduce în fața cititorilor o poveste de dragoste născută sub o stea potrivnică,
magie macabră și o trădare care are puterea de a spulbera legătura dintre vii și
morți. (448 de pagini, format 13 x 20cm)

NONFICŢIUNE— CULTURĂ GENERALĂ
Autor: Dr. Deepak Chopra
Traducere: Constantin Dumitru Palcus
Titlu: Metauman. Eliberează-ţi potenţialul infinit
Editura, localitatea, anul: Editura Trei, București, 2020
Scurtă prezentare:
În cea mai recentă carte a sa, Deepak Chopra ne arată că stările superioare
ale conştiinţei sunt accesibile aici şi acum. Poţi să-ţi depăşeşti limitările prezente şi
să pătrunzi în lumea posibilităţilor infinite. Pentru asta, trebuie să devii metauman.
A fi metauman nu e o invenţie SF şi cu siguranţă nu înseamnă să fii un supererou.
Înseamnă să treci dincolo de graniţele construite de propria-ţi minte şi să accesezi
un nivel al conştiinţei unde sunt posibile experienţe interioare transformatoare.
Cu toţii avem astfel de experienţe, însă doar într-o măsură limitată. Timp de
secole, artiştii, oamenii de ştiinţă, scriitorii şi mulţi oameni obişnuiţi au depăşit
încorsetările impuse de lumea fizică, dobândind o stare care în tradițiile spirituale
se numeşte „deșteptare". Metauman te invită să parcurgi şi tu acest drum.
Deşteptarea va face ca existenţa ta să capete cu adevărat sens, pentru că, odată
dobândită, conştiinţa pură — care este domeniul tuturor posibilităţilor — îţi va
schimba întreaga viaţă. Şi abia atunci îţi vei putea accesa potenţialul infinit.
(416 de pagini, format 13 x 20 cm)

NOUTĂȚI
DISCOGRAFICE
CASA RADIO
CORUL DE COPII RADIO
Ah, ce bucurie!
Disc aniversar – 75 de ani
Catalog : 500 ADD
Nr. discuri : 1
Durată CD : 75:15
Anul apariţiei : 2020
Selectând lucrările pentru playlistul acestui
album, am parcurs o adevărată cale inițiatică,
putând să trasez fire invizibile între dirijorii
Corului de Copii Radio de-a lungul zecilor de ani,
de la fondatorul-legendă Ion Vanica la Eugenia
Văcărescu Necula, sau de la Elena Vicică la Voicu
Popescu.
Fiecare dirijor și-a adus contribuția unică
prin evoluția sonorității și sensibilitate sau prin
câștigurile organizatorice și repertoriale ale
ansamblului. Un parcurs spectaculos în care
fiecare generație a păstrat și a inovat, a
redescoperit comori muzicale și a întregit
repertorii, construind permanent, la înălțimi din ce
în ce mai amețitoare, acest brand românesc.
Se întrepătrund, în materialul pe care îl veți
asculta, interpretări de studio și fragmente din
concertele de pe scena Sălii Radio, din dorința de
a vă oferi o experiență sonoră completă și diversă
ce conține atât căldura aplauzelor, cât și rigoarea
unor înregistrări istorice, notate cu Aur în fonoteca
Radio.
(Dirijorul Răzvan Rădos)

IMAGO MUNDI
ISVOR
CANTEMIR • ENESCU • BRÂNCUȘI
Catalog : 502 DDD
Nr. discuri : 3
Durată CD : CD1: 54:33; CD2: 53:04; CD3:
50:13
Anul apariţiei : 2020
Ascult trilogia Isvor: Cantemir, Enescu, Brâncuşi.
Trei lumi distincte care, o dată reinterpretate, analizate şi
recompuse devin parte dintr-o singură identitate – Imago
Mundi. Descopăr un proces de creaţie care include atât
recuperarea unui repertoriu cât şi compoziţie proprie, muzică
lăutărească dar şi sound cult; prin alegerile deopotrivă de
stilistică muzicală şi de estetică vizuală, Imago Mundi îşi
crează cu tact un loc propriu. În arta lor nu e vorba despre
căutarea cu tot dinadinsul a autenticităţii, ci mai degrabă
despre această descoperire treptată a unui teritoriu care să
reflecte personalitatea grupului.
Peşrevurile, baladele, doinele, jocurile devin părţi
atât dintr-un limbaj muzical nou, cât şi dintr-un context nou;
creaţia compoziţională îşi extrage rădăcinile din bazinul
acesta comun şi vechi, dar reuşeşte să fie originală; grupul
se inspiră şi din practici artistice specifice unor epoci
îndepărtate, dar se adresează unui public modern şi receptiv.
Există o diferenţă între a auzi şi a asculta.
Auzită – muzica Imago Mundi generează doar o
experienţă plăcută. Ascultată – devine o experienţă atât de
bogată pe cât doreşte sau poate cel care ascultă. Spaţiul
sonor se deschide într-o mulţime de perspective, iar
percepţia prinde ba o melismă, ba un cântec vag cunoscut,
ba un sunet de oboi (Oana Ivaşcu), ba unul de cobză sau
chitară (Cătălin Ştefănescu-Pătraşcu), o armonie cultă cu iz
folcloric sau o temă tradiţională la flaut (Adrian Buciu), un
ritm de darbouka sau bendir (Daniel Ivaşcu), un arcuş
elegant la violoncel (Andreea Ţimiraş), o dobrogeană sau o
geampara, o nostalgie sau un joc la vioară (Ştefan Barbu) şi
câte şi mai câte.
(Extrase din prezentarea albumului realizată de Maria
Balabaș)

