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COLECŢIA FICTION CONNECTION 
 
Cea mai norocoasă fată 
Jessica Knoll 
Traducere din engleză de Alex Văsieș 
 
BESTSELLER NEW YORK TIMES ȘI USA 
TODAY 
 
Viața ei perfectă e o minciună perfectă. 
 
În timpul adolescenţei petrecute la prestigioasa Bradley 
School, Ani FaNelli a suferit o umilinţă publică 
îngrozitoare, care a făcut-o să vrea cu disperare să se 
reinventeze. Acum are o slujbă de invidiat la o revistă 
glossy, o garderobă luxoasă și un logodnic arătos. E la 
un pas de a trăi viaţa perfectă, un vis pentru care a 
muncit din greu.  
Dar Ani are un secret.  
Ceva îngropat în trecutul ei, ceva intim și dureros care încă o bântuie și ameninţă să 
arunce totul în aer.  
Dacă Ani alege să vorbească va distruge oare tot ce a realizat sau se va elibera în cele 
din urmă? 
 
“Ani FaNelli e o combinaţie de Carrie Bradshaw din Sex and the City și Amy Dunne din 
Fata dispărută.” - Library Journal  
 
“Un debut senzaţional. Secrete întunecate și ironie mușcătoare.” - Publishers Weekly  
 
“Proaspăt, amuzant, ironic și șocant, acest roman m-a fascinat de la prima la ultima 
pagină. Mi-a plăcut la nebunie.” - Lauren Weisberger  
 
“Are ingeniozitatea și imaginaţia lui Gillian Flynn, dar o intensitate cu totul și cu totul 
proprie.” - Megan Abbott 
 
Jessica Knoll a crescut în suburbiile Philadelphiei și a absolvit The Shipley School din 
Bryn Mawr și Hobart and William Smith Colleges din Geneva, New York. A fost senior 
editor la Cosmopolitan și editor coordonator la SELF.  
Locuiește în New York împreună cu soţul ei.  
Romanul său de debut, Cea mai norocoasă fată, s-a vândut în peste 450 000 de 
exemplare și s-a aflat patru luni pe lista de bestselleruri americane.  
Drepturile de publicare s-au vândut în peste 30 de ţări.  
Actriţa și producătoarea Reese Witherspoon a obţinut drepturile de ecranizare a 
romanului Cea mai norocoasă fată, iar Jessica Knoll a scris scenariul noului film. 
 



Te las să pleci 
Clare Mackintosh 
Traducere din engleză de Liviu Szoke 
 
Totul s-a petrecut atât de repede. Oare n-ar fi putut face 
nimic ca să împiedice dezastrul?  
Într-o fracțiune de secundă, existența Jennei Gray se 
transformă în coșmar. Singura ei speranță de a depăși 
momentul este să se îndepărteze de tot ce-i este familiar 
și s-o ia de la capăt.  
Cu o nevoie disperată de a se elibera, Jenna se 
refugiază într-o căsuță uitată de lume pe coastele Țării 
Galilor, dar continuă să fie bântuită de temerile ei, de 
durere și de amintirile unei nopți cumplite de noiembrie 
care i-a schimbat viața pentru totdeauna.  
Pas cu pas, Jenna întrezărește o șansă la fericire în 
viitorul ei. Dar trecutul o ajunge din urmă și 
consecințele pot fi devastatoare…  
 
“Terifiant, captivant și sensibil, Te las să pleci este un roman scris cu măiestrie, iar 
intriga e demențială.” - Paula Hawkins, autoarea bestsellerului Fata din tren 
 
“Un debut senzațional… o intensitate uimitoare care te prinde și nu-ți mai dă drumul. 
Răsturnări de situație care-ți taie răsuflarea.” - Daily Mail 
  
“Extraordinar!” - The Independent 
  
“O carte cum n-ați mai citit.” - S. J . Watson, autorul bestsellerurilor Înainte să adorm și 
Second Life 
  
“Povestea e foarte convingătoare, mai ales că autoarea a fost ofițer de poliție. Cu un 
debut atât de bun ca acesta, ce au pierdut forțele de ordine a câștigat literatura polițistă.” 
- Sunday Mirror 
 
Te las să pleci a înregistrat în 2015 cele mai rapide vânzări pentru un autor debutant. A 
fost selectat pentru Richard și Judy Book Club și a obținut votul publicului pentru cel 
mai bun roman în selecția 2015.  
 
Clare Mackintosh a lucrat doisprezece ani în poliție, apoi a fost jurnalist independent și 
consultant social media. Este fondatoarea Festivalului de Literatură Chipping Norton. În 
prezent este scriitoare profesionistă și locuiește în Cotswolds împreună cu soțul ei și cei 
trei copii.  
Clare Mackintosh este patroana Silver Star Society, o organizație caritabilă care oferă 
asistență mamelor cu probleme în timpul sarcinii.  
Pentru mai multe informații, puteți accesa www.claremackintosh.com sau o puteți vizita 
la www.facebook.com/ ClareMackWrites și pe Twitter @ClareMackint0sh 
#ILetYouGo. 



Am uitat să fim fericiți 
Liane Moriarty 
Traducere din engleză de Luminița Gavrilă 
 
Imaginează-ți că ai uitat cei mai importanţi zece ani 
din viaţa ta. 
 
De la autoarea bestsellerurilor Secretul soțului și 
Marile minciuni nevinovate 
 
 Când se trezeşte întinsă pe podeaua sălii de 
gimnastică, după o puternică lovitură la cap, Alice 
Love crede că este încă o tânără de douăzeci şi nouă de 
ani, dornică de distracţii, aflată la început de drum 
alături de un soţ minunat şi însărcinată cu primul lor 
copil.  
Însă descoperă cu uimire că lovitura la cap i-a şters 
ultimii zece ani din memorie şi că acum este o femeie de treizeci şi nouă de ani, cu trei 
copii și un bărbat care o urăște.  
Cum e posibil ca viaţa ei să se fi schimbat atât de dramatic? Și de ce nu-și amintește 
nimic?  
Alice nu se mai recunoaşte şi nici nu-i place persoana în care s-a transformat. Trebuie să 
decidă dacă pierderea memoriei este un blestem sau o binecuvântare și cum să o ia de la 
capăt. 
 
“O comedie romantică, amuzantă şi provocatoare, scrisă cu un fin simţ al observaţiei.” - 
Marie Claire 
  
“O poveste dulce-amăruie scrisă de o autoare talentată.” - Women's Weekly 
  
“Stilul lui Moriarty este minunat: uneori nostim, alteori trist, dar mereu irezistibil.” - 
Good Housekeeping 
 
Liane Moriarty a scris prima sa carte, Three Wishes, pentru examenul final de master 
la Macquarie University din Sydney. Înainte de a fi scriitoare, Moriarty a avut o carieră 
de succes în marketing şi publicitate. A publicat, de asemenea, mai multe cărţi pentru 
copii.  
La Editura Trei, de aceeași autoare, au apărut romanele Secretul soţului și Marile 
minciuni nevinovate, care va fi serial TV, avându-le în rolurile principale pe Nicole 
Kidman şi Reese Witherspoon. 



Casa păpușilor 
M. J. Arlidge 
Traducere din engleză de Laura Karsch 
 
 
Inspectoarea Helen Grace se află iarăși pe urmele unui 
criminal în serie într-un nou thriller plin de suspans 
marca M. J. Arlidge!  
Ce legătură poate fi între o fată care se trezește răpită 
din propria casă și sechestrată într-o pivniță mizeră și 
un cadavru descoperit absolut întâmplător pe o plajă 
pustie?  
Aparent nu e nicio legătură. Până când mintea ageră a 
inspectoarei Helen Grace, faimoasă deja pentru 
cazurile de criminali în serie pe care le-a elucidat, face 
conexiunile potrivite și descoperă numitorul comun: la 
mijloc e mintea diabolică a unui criminal – unul foarte 
inteligent, foarte precaut și foarte perseverent...  
 
De același autor, la Editura Trei, au apărut Ghici cine moare primul și Ghici ce-i în 
cutie, primele două volume din seria Helen Grace. 
 
“O poveste care îți îngheață sângele în vine.” - Daily Mail  
 
“Alert, plin de suspans, o adevărată reușită.” - Sun  
 
“Un thriller ca un duș rece.” - Sunday Mirror 
 
M. J. Arlidge lucrează de 15 ani în televiziune, fiind specializat în producţiile 
dramatice. Arlidge a fost producătorul unor seriale poliţiste de prime-time pentru ITV, 
printre care Torn, The Little House şi, cel mai recent, Undeniable. În prezent, scrie 
pentru publicaţia Silent Witness şi produce filme pentru reţele TV din Marea Britanie şi 
SUA. 



Viață e ușoară nu-ți face griji 
Agnès Martin-Lugand 
Traducere din franceză de Carmen Otilia Spînu 
 
Întoarsă din Irlanda, Diane este hotărâtă să înceapă o 
viață nouă la Paris. Cu ajutorul prietenului său, Félix, 
redeschide cafeneaua literară „Oamenii fericiți citesc și 
beau cafea”, oaza ei de liniște. Acolo îl întâlnește pe 
Olivier. Un bărbat blând și atent, care înțelege refuzul 
ei de a deveni din nou mamă, după pierderea cumplită 
pe care a suferit-o.  
Dar o întâmplare neașteptată o bulversează pe Diane și 
îi spulberă toate certitudinile.  
Va avea ea oare curajul de a-și construi un nou cămin? 
 
“Talentul de povestitoare al lui Agnès Martin-Lugand este incontestabil - cunoaște în 
profunzime alfabetul complicat al iubirii.” - Le Figaro  
 
“Agnès Martin-Lugand are un simț înnăscut al povestirii.” - L ' Express 
 
După ce a profesat ca psiholog timp de șase ani, Agnès Martin-Lugand s-a dedicat 
scrisului, publicându-și primul roman, Oamenii fericiți citesc și beau cafea în regim 
propriu, pe platforma Kindle Amazon, în decembrie 2012. Remarcată rapid de bloggerii 
atenți la mediul literar virtual, a trezit interesul Editurii Michel Lafon, care i-a propus 
debutul în lumea editorială tradițională. Odată ce romanul său a apărut în catalogul 
Michel Lafon și s-a vândut numai în Franța în peste 300 000 de exemplare, a fost 
asigurată și traducerea lui în mai multe limbi europene, printre care spaniolă, italiană, 
poloneză și turcă. Drepturile de ecranizare au fost achiziționate de producătorul 
american Harvey Weinstein.  
La Editura Trei, romanul Oamenii fericiți citesc și beau cafea a apărut în 2016. 
 



Orizontul răsturnat 
Marc Levy 
Traducere din franceză Aliza Peltier 
 
Un roman tulburător despre viață, iubire și moarte. 
 
Unde se află viața noastră conștientă? E posibil să o 
transferăm altcuiva? Să o păstrăm intactă?  
Hope, Josh și Luke sunt trei studenți la neuroștiințe, 
legați inseparabil printr-o prietenie necondiționată și o 
idee genială.  
Când unul dintre ei ajunge pe moarte, hotărăsc să 
încerce imposibilul și să-și pună în practică proiectul 
lor ieșit din comun.  
 
“Emoționant, misterios și în același timp plin de umor, 
Orizontul răsturnat e o poveste de dragoste eternă cu un deznodământ uluitor.” - Cea 
mai bună carte a lui Marc Levy!  
 
“Teribil de captivantă!” - Le Parisien 
 
Marc Levy este autorul a 17 romane, publicate în 49 de limbi. Cu peste 40 de milioane 
de exemplare vândute, Marc Levy este cel mai citit autor francez contemporan. Primul 
său roman, Și dacă e adevărat…, stă la baza filmului Ca în rai (Just Like Heaven), cu 
Mark Ruffalo și Reese Witherspoon în rolurile principale. Marc Levy locuiește în West 
Village împreună cu soția și cei doi copii ai săi. 



Casnica 
Jill Alexander Essbaum 
Traducere din engleză de Mariana Piroteală 
 
Anna Benz amintește de Karenina, combinând în plus 
senzualitatea periculoasă din Cincizeci de umbre ale lui 
Grey și disperarea Doamnei Bovary. 
 
Anna Benz, o americancă în vârstă de aproape 40 de 
ani, locuiește cu soțul său elvețian, Bruno – care este 
bancher – și cei trei copii mici ai lor într-un orășel 
liniștit de lângă Zürich. Deși duce o viață prosperă și 
așezată, Anna simte că e în pragul unui colaps mental. 
În derivă și incapabilă să comunice cu soțul ei și să-și 
înțeleagă propriile gânduri și sentimente, Anna 
încearcă să-și regăsească entuziasmul cu ajutorul unor 
experiențe noi: cursuri de germană, analiză jungiană și 
o serie de aventuri sexuale în care intră cu o nonșalanță ce o uimește până și pe ea. 
Dar situația devine tot mai apăsătoare și vârtejul de minciuni îi scapă de sub control. 
Pentru că a trecut dincolo de limitele moralei, Anna va descoperi că nu mai există 
întoarcere. 
 
“Un roman de debut despre Anna, o casnică plictisită care, asemenea eroinei cu același 
nume din romanul lui Tolstoi, se aruncă într-o aventură psihologică și sexuală a 
autocunoașterii.” - The Oprah MaMagazine 
 
“Senzual și profund, acest roman extraordinar de bine scris dezvăluie sufletul sfâșiat al 
unei femei.” - People 
 
“Cartea lui Essbaum e construită impecabil, meticulos, iar alternanța trecut-prezent e 
redată cu mare virtuozitate.” - Chicago Tribune 
 
Jill Alexander Essbaum este autoarea mai multor volume de poezie, iar selecții din 
poemele sale au apărut în antologiile The Best American Poetry și The Best American 
Erotic Poems, 1800–Present. A fost recompensată cu Bakeless Poetry Prize și a primit 
două burse NEA pentru literatură. 
 
“În copilărie visam să ajung o romancieră faimoasă. Scriam povești care erau minunate, 
așa cum sunt invențiile copilăriei, dar sunau îngrozitor. Mai târziu mi-am dat seama că 
mă pricep la jocul poeziei, apoi versurile au devenit paragrafe…” - Jill Alexanander 
Essbaum 



Ținutul Loney 
Andrew Michael Hurley 
Traducere din engleză de Mariana Piroteală 
 
Costa Award pentru Debut 
 
Cartea anului 2016 în Marea Britanie 
 
“O reușită uluitoare.” - Stephen King 
 
Plasat într-un ținut sumbru de pe coasta de nord a 
Angliei, numit Loney, romanul lui Andrew Michael 
Hurley trasează ciudatul pelerinaj al unui grup alcătuit 
din personaje neobișnuite, la un vindecător al locului. 
Pelerinajul este inițiat de mama naratorului Smith, care 
speră să găsească un leac pentru muțenia și dificultățile 
de învățare de care suferă fiul ei, Hanny. 
Tensiunea crește pe măsură ce între membrii grupului apar disensiuni, localnicii încep 
să se poarte ciudat, iar o cameră secretă este descoperită în casa unde stau. 
În scurt timp, Smith și Hanny se trezesc prinși într-o situație care le depășește puterea de 
înțelegere și care urmează să le schimbe viețile pentru totdeauna. 
 
“O capodoperă gotică.” - The Guardian 
 
“Un roman bântuit și care te bântuie, o apariție unică în peisajul literar britanic.” - The 
Telegraph 
 
Ținutul Loney a fost inspirat de educația catolică a autorului, de poveștile din folclorul 
englez și de peisajul din partea de nord-vest a ținutului Lancashire. S-a bucurat de o 
primire entuziastă și din partea criticii, care consideră că romanul lui Hurley aduce un 
suflu nou genului gotic. 
 
Andrew Michael Hurley predă literatură engleză și scriere creativă. A publicat două 
volume de povestiri. Ținutul Loney, romanul său de debut, a fost publicat inițial de o 
mică editură independentă în 300 de exemplare. Însă a cunoscut un succes neașteptat: a 
fost recompensat cu Costa Award pentru debut și a fost declarat „Cartea anului 2016“ în 
Marea Britanie. 
 
„Mă aflam de o bună bucată de vreme în zona golfului Morecambe când mi-a venit 
ideea de a scrie un roman“, povestește Hurley. „Peisajul avea o frumusețe stranie, 
tulburătoare, care mă inspira să scriu.” 
 
Acum lucrează la al doilea roman gotic. „Îmi place să plasez acțiunea cărților în zona 
rurală din Lancashire. Cred că e un loc propice în geografia literară, complet 
neexplorat.” 
 



Îmblânzitorul de lei 
Camilla Läckberg 
Traducere din suedeză de Raluca Lungu 
 
 
E ianuarie și în Fjällbacka este cumplit de frig. O fată 
se târăște prin zăpadă. O mașină apare din senin și n-o 
poate evita. 
Când Patrik Hedström și echipa lui sunt anunțați în 
legătură cu accidentul, fata fusese deja identificată. O 
cheamă Victoria. Dispăruse de acasă în urmă cu patru 
luni, iar corpul ei poartă urmele unor torturi groaznice: 
orbitele-i sunt goale, limba este tăiată, iar timpanele îi 
sunt sparte. Și se pare că nu e singura victimă a unui 
criminal diabolic. 
Erica Falck investighează pe cont propriu o veche tragedie de familie, care a dus la 
moartea unui om. Soția acestuia a fost condamnată, dar Erica e convinsă că femeia 
ascunde ceva.  
Există oare o legătură între dispariția fetei și această poveste sumbră din trecutul a cărui 
umbră sufocă prezentul? 
 
“Cu a noua carte din seria Fjällbacka, Läckberg semnează un roman crepuscular și vio-
lent. Regina genului noir s-a întors, mai puternică și de-a dreptul necruțătoare.” - Marc 
Page 
 
“Cu personaje nebănuite și pasaje cu adevărat claustrofobice, unde răul este o frontieră 
ușor de trecut, Îmblânzitorul de lei este un adevărat tur de forță. Cititorii trăiesc din 
plin suspansul, emoțiile, nesiguranța eroilor. Nu pierdeți cea mai recentă carte semnată 
Camilla Läckberg.” - Ruadebaixo.com 
 
Camilla Läckberg este cea mai cunoscută autoare suedeză. Cărțile ei s-au vândut în 20 
de milioane de exemplare. A publicat nouă romane polițiste, două cărți de bucate și 
două cărți pentru copii, iar acum scrie o carte de fitness împreună cu partenerul ei. 
Seria Fjällbacka este celebră peste tot în lume: cele nouă romane au apărut în peste 50 
de țări și au fost traduse în 37 de limbi. De asemenea, pe baza lor s-au realizat până 
acum șase filme de televiziune. 
La Editura Trei, de aceeași autoare, au apărut: Prinţesa gheţurilor, Predicatorul, 
Piază rea, Cioplitorul în piatră, Copilul german, Sirena, Paznicul farului, 
Făuritoarea de îngeri. 



61 de ore 
Lee Child 
Traducere din engleză de Constantin Dumitru-
Palcus 
 
 
ORA 61 
Iarnă năprasnică în Dakota de Sud. Un autocar 
derapează și rămâne în șanț tocmai când începe o 
furtună de zăpadă. Pe un scaun din spate, Jack 
Reacher, în drum spre nicăieri. Viața fără bagaje are 
multe avantaje. Dar și neajunsuri, cum ar fi să înfrunți 
gerul arctic fără o haină groasă. 
ORA 31 
Un orășel este amenințat de forțe sinistre. 
Cu mare curaj, o femeie luptă pentru justiție. 
Dar, pentru a depune mărturie, ea trebuie să rămână în 
viață. Are nevoie de ajutorul lui Reacher, fiindcă un asasin este pe urmele ei. 
ORA 0 
Și-a găsit Reacher în sfârșit un adversar pe măsură? El nu vrea să facă lumea mai bună. 
Doar că nu-i plac oamenii care o fac mai rea. 
 
 
“Reacher e puternic, înalt, cu principii și un maestru discret al luptei neînarmate. Dar e 
și un vrăjitor care ghicește viitorul și observă cele mai mici detalii pe baza cărora face 
deducții surprinzătoare…” – Observer 
 
“Un nou roman de Lee Child e evenimentul anului.” – Independent 
 
“Reacher e un erou emblematic al thrillerului: singuraticul prin excelență.” - Daily Mail 
 
Lee Child (pseudonimul lui Jim Grant) a urmat acelaşi liceu unde a studiat şi J.R.R. 
Tolkien şi a făcut studii de Drept la Sheffield. A intrat apoi în televiziune, unde a fost 
director de imagine timp de 18 ani. 
Killing Floor (Capcana Margrave), prima carte din seria Jack Reacher (ajunsă la 20 de 
titluri), s-a bucurat de un succes uriaş încă de la apariţie. Personajul lui Lee Child este 
un fost ofiţer din poliţia militară a Armatei Statelor Unite care cutreieră ţara având 
slujbe dintre cele mai ciudate şi investigând cazuri dubioase şi complicate. 
Versiunea cinematografică a seriei, Jack Reacher, a fost lansată în decembrie 2012, 
avându-l pe Tom Cruise în rolul principal. 
La Editura Trei, de acelaşi autor, au apărut Convinge-mă!, Ghinioane și încurcături, 
Personal, Urmărit şi Să nu te întorci niciodată!. 



Într-o pădure întunecată 
Ruth Ware 
Traducere din engleză de Laurențiu Dulman 
 
 
Bestseller New York Times, USA Today și Los 
Angeles Times 
 
Cea mai bună carte a anului 2015 în Statele Unite 
 
Unele petreceri se pot termina foarte, foarte rău… 
 
Ceea ce ar fi trebuit să fie un weekend distractiv și 
liniștit undeva la țară capătă proporții sinistre în acest 
thriller psihologic întunecat și plin de suspans. 
Nora este o scriitoare de romane polițiste, care preferă 
să stea retrasă. Când o prietenă pe care n-a mai văzut-o 
de zece ani o invită să-și petreacă weekendul într-o casă izolată din pădure, Nora 
acceptă fără prea mare entuziasm. Patruzeci și opt de ore mai târziu, se trezește într-un 
pat de spital, grav rănită, dar în viață, și convinsă că cineva a murit. Întrebându-se nu 
„ce s-a întâmplat?”, ci „ce am făcut?”, Nora încearcă să pună cap la cap întâmplările din 
weekendul care a trecut. Pentru a afla răspunsul la toate întrebările care o copleșesc, 
trebuie să scoată din nou la iveală acele lucruri despre sine pe care le-ar fi vrut îngropate 
acolo unde e locul lor: în trecut. 
 
“Pentru cei cărora le-a plăcut Fata din tren și Fata dispărută, Într-o pădure întunecată e 
lectura perfectă.” - Publishers Weekly 
 
“Citește-o într-o noapte ploioasă – dar cu toate luminile aprinse.” - Kirkus Reviews 
 
“Încearcă doar să ghicești cât de terifiantă poate fi această poveste (pont: FOARTE).” - 
Marie Claire 
 
“Atmosfera nebuloasă și descoperirile înfiorătoare fac din romanul lui Ruth Ware o 
lectură obsedantă.” - Entertainment Weekly 
 
“Avertisment: această carte e incendiară.” - The New York Journal of Books 
 
Ruth Ware a crescut în Sussex, pe coasta sudică a Angliei. A avut meserii dintre cele 
mai diverse: a fost chelneriță, librar, profesoară de engleză și ofițer de presă. Acum 
locuiește în North London împreună cu familia ei. 
Drepturile de ecranizare pentru Într-o pădure întunecată, thrillerul său de debut, au fost 
achiziționate de New Line Cinema. 
O găsiți pe twitter la www.twitter.com/ruthwarewriter și pe Facebook la 
www.facebook.com/ruthwarewriter. 
 
“Amnezia, o petrecere a burlăcițelor și alcoolul declanșează tragedia în romanul lui 
Ruth Ware.” - Campus Circle 



COLECŢIA YOUNG FICTION CONNECTION 
 
Cu ochii minții  
James Dashner 
Traducere din engleză de Mihaela Doagă 
 
 
VirtNet-ul îţi oferă posibilitatea unei imersiuni totale, 
fizice şi mentale. Cu cât eşti mai tare la hacking, cu 
atât mai incitantă e experienţa. Dar unele reguli au fost 
create cu un motiv. Iar unele tehnologii sunt prea 
periculoase ca să le fentezi.  
Autorităţile ştiu că, pentru a prinde un hacker, ai 
nevoie de ajutorul unui alt hacker. Şi îl urmăresc de 
ceva timp pe Michael. Dacă le acceptă provocarea, 
Michael va trebui să se aventureze în zonele ascunse 
din VirtNet – şi e posibil ca graniţa dintre joc şi reali-
tate să dispară pe veci.  
Primul volum din seria Doctrina Mortală ne propune 
o aventură plină de suspans printr-o lume a tehnologiilor ultra-avansate, populată de 
terorişti cibernetici, cu jocuri care întrec cele mai îndrăzneţe visuri… şi cele mai 
cumplite coşmaruri. 
 
“Plasată într-o lume dominată de jocurile gen realitate virtuală, seria Doctrina Mortală 
valorifică magistral atuurile lui Dashner – imaginaţie, talentul de a recrea limbajul 
adolescenţilor şi o măiestrie neegalată în răsturnări de situaţie.” - MTV.com 
  
“O combinaţie strălucită, în stilul unui joc video, între Matrix şi Inception, care-i va ţine 
în suspans chiar şi pe cititorii care nu sunt pasionaţi de jocuri.” - Christian Science 
Monitor 
 
James Dashner e un autor american de ficțiune speculativă. Printre romanele sale de 
succes se numără cele din seria The Maze Runner și The 13th Reality. The Maze 
Runner, care a fost și ecranizat, s-a aflat 100 de săptămâni pe lista de bestseller New 
York Times în 2014.  
 
“Sunt fascinat de domeniul realității virtuale și de ce se întâmplă atunci când nu mai faci 
diferența între ceea ce este real și ce nu. Dar cu adevărat îmi doresc doar să spun o 
poveste grozavă.” - James Dashner 



Misterul de la London Eye 
Siobhan Dowd 
Traducere din engleză de Alina Diana Ene 
 
Luni 24 mai, ora 11.32: Ted şi Kat îl privesc pe vărul 
lor Salim urcând la bordul imensei roţi din Londra. 
Capsula se ridică de la sol.  
Luni 24 mai, ora 12.02: Capsula coboară şi uşile se 
deschid. Oamenii ies – dar unde e Salim?  
A suferit o combustie spontană? (Teoria lui Ted)  
A fost răpit? (Teoria mătuşii Gloria)  
A fost omorât? (Teama nerostită a familiei)  
Chiar şi poliţiştii sunt nedumeriţi. Ted, al cărui creier 
are un sistem de operare aparte, şi Kat, sora lui mai 
mare, trec peste relaţia lor plină de animozităţi şi devin 
parteneri într-o investigaţie pe cont propriu. Ei urmează o serie de indicii prin Londra, în 
încercarea disperată de a-l găsi pe vărul lor. Orele se scurg şi pericolul se apropie. 
 
“O lectură care fascinează.” - Independent  
 
“Te cucereşte pe loc.” - The Guardian  
 
“Dowd transformă o dizabilitate într-un dar.” - The Times  
 
“Este un roman care funcţionează la toate nivelurile, chiar și ca un policier extrem de 
captivant.” - Sunday Telegraph  
 
“Admirabil scris. Este când amuzant, când tulburător, când sensibil, plin de dinamism şi  
suspans, dar şi presărat cu unele momente de reflecţie serioasă.” - School Librarian 
 
Misterul de la London Eye este cel de-al doilea roman al lui Siobhan Dowd, apărut la 
Editura David Fickling Books. A câștigat Premiul NASEN & TES 2007, la secțiunea 
Cartea pentru copiii cu nevoi speciale. Primul său roman, A Swift Pure Cry, a câștigat 
Premiile Branford Boase și Eilís Dillon și a fost nominalizat pentru Medalia Carnegie și 
Premiul Booktrust Teenage. Cel de-al treilea roman, Bog Child, a apărut la Editura 
David Fickling Books în februarie 2008.  
Siobhan a trăit la Oxford împreună cu soțul ei, Geoff, până în august 2007, când a murit 
de cancer la vârsta de 47 de ani. A fost o scriitoare extraordinară și totodată un om 
extraordinar. A lăsat două romane nepublicate, primul fiind Bog Child. Toate încasările 
din drepturile de autor pentru cărțile sale vor reveni fundației Siobhan Dowd Trust, 
înființată chiar înainte de moartea sa, pentru a înlesni accesul tinerilor din mediile 
sociale defavorizate la plăcerea de a citi.  
Pentru mai multe informații despre autoare, vizitați www.siobhandowd.co.uk. 



Jumătatea pierdută 
Sally Green 
Traducere din engleză de Ioana Filat 
 
Un război interminabil. 
Un erou invincibil. 
O dragoste eternă. 
 
Ultimul volum din trilogia Half Life 
 
Alianţa riscă să piardă războiul, iar arma ei supremă, 
vrăjitorul adolescent Nathan Byrn, îşi pierde încet 
minţile. 
Cu toate omorurile din palmares, Nathan tot n-a reuşit 
să pună capăt regimului despotic al Consiliului 
Vrăjitorilor Albi din Anglia. Şi nici să-şi atingă ţelul 
personal: să se răzbune pe Annalise, fata pe care a 
iubit-o pe vremuri, înainte ca ea să comită o crimă de neconceput. 
Gabriel, tovarăşul său cel mai apropiat, îl îndeamnă să fugă împreună şi să se stabilească 
într-un colţişor liniştit de lume. Însă e posibil ca nici măcar dragostea lui Gabriel să nu-l 
mai scape cu viaţă din război şi nici să-l salveze de sine însuşi. 
 
Mai mult decât o simplă poveste cu vrăjitori şi vrăjitoare din Europa zilelor noastre, 
volumul final al trilogiei Half Life este o meditaţie dureroasă pe tema supravieţuirii şi 
exploatării, a binelui şi-a răului, precum şi a riscurilor pe care ni le asumăm atunci când 
iubim. 
 
“Un final tulburător al unei trilogii… Melancolic, dar perfect autentic.” - Booklist 
 
“O trilogie ce împletește magia, iubirea și realitatea dură a războiului.” - Kirkus 
Reviews 
 
Sally Green locuieşte în nord-vestul Angliei. A avut diverse slujbe (plăcute şi mai puţin 
plăcute), apoi a deţinut chiar o funcţie importantă într-o companie. Însă viaţa ei s-a 
schimbat când şi-a descoperit bucuria de a scrie şi a început să pună pe hârtie poveştile 
la care a visat dintotdeauna. E o cititoare pasionată şi adoră plimbările în natură. În 
fiecare dimineaţă îşi propune... să bea mai puţină cafea. 
La Editura Trei au apărut primele două volume ale trilogiei Half Life: Jumătatea Rea și 
Jumătatea Sălbatică. 
Drepturile de publicare a trilogiei au fost vândute în 50 de ţări, iar Fox 2000 a 
achiziţionat drepturile de ecranizare.   



Mara Dyer. Transformarea  
Michelle Hodkin 
Traducere din engleză de Oana Dușmănescu 
 
Adevărul despre abilitățile periculoase și misterioase 
ale Marei Dyer continuă să iasă la iveală!  
Mara Dyer a crezut că poate fugi de trecut.  
Dar nu poate.  
A crezut că problemele sunt doar în mintea ei.  
Dar nu sunt.  
Nu-și imagina că, după tot ce s-a întâmplat, băiatul pe 
care-l iubește încă ascunde niște secrete.  
S-a înșelat.  
Povestea ei merge mai departe, iar alegerile pe care va 
trebui să le facă sunt teribil de grele.  
Spre ce se îndreaptă Mara Dyer de data aceasta? 

 
“Ca și în prima carte a seriei, Mara Dyer. Începutul, cititorii se vor îndoi de sănătatea 
mintală a Marei, vor tinde să aibă încredere în psihologi și să pună sub semnul întrebării 
bunele intenții ale lui Noah. Iar deznodământul va fi cu atât mai neașteptat.” – Booklist 
 
“Plină de suspans, romantică și cu o atmosferă ce alternează între vis și realitate, Mara 
Dyer. Transformarea e o poveste zguduitoare.” - School Library Journal 
 
“Scena din finalul romanului e surprinzătoare – soluționează unele enigme și anunță un 
al treilea volum la fel de captivant.” - Kirkus Reviews 

 
Michelle Hodkin a crescut în Florida, a mers la colegiu în New York și a studiat 
dreptul la Michigan înainte de a scrie primul său roman, Mara Dyer. Începutul, în 2011. 
Cartea a fost yalsa Reader’s Choice, iar continuarea, Mara Dyer. Transformarea, a 
intrat direct pe lista de bestseller New York Times.  
Cărțile din trilogia Mara Dyer au fost publicate în cincisprezece țări.  
La Editura Trei a apărut Mara Dyer. Începutul.  
O puteți vizita online la MichelleHodkin.com.  
 
“Seria Mara Dyer îi va încânta deopotrivă pe iubitorii de intrigi polițiste, pe fanii 
genului fantasy dark, pe cei cărora le plac romanele de groază și pe cititorii care au o 
slăbiciune pentru romance.” - VOYA  



Niciodată înduplecate 
Alexandra Bracken 
Traducere din engleză de Camelia Ghioc 
 
 
Al doilea volum al trilogiei Minți primejdioase 
 
În al doilea volum al seriei, Ruby își folosește 
capacitățile paranormale pentru a conduce misiuni 
periculoase și pentru a pătrunde în mintea dușmanilor 
săi. 
Dar atunci când îi este încredințat un secret exploziv, 
Ruby trebuie să pornească în cea mai periculoasă 
misiune de până acum, de al cărei succes depinde nu 
doar viața ei, ci a tuturor copiilor din Ligă și din 
lagărele de pretutindeni din America. 
Luptând cu propriile temeri și limite, Ruby va face 
orice pentru a-i proteja pe oamenii pe care-i iubește. Dar dacă să câștige războiul 
înseamnă să se piardă pe sine? 
 
“Obsedant… Bracken construiește o lume distopică terifiantă.” - Kirkus Reviews 
 
“Ritmul alert al acțiunii creează suspans și tensiune și te face să aștepți cu sufletul la 
gură continuarea poveștii.” - Publishers Weekly 
 
“Un roman plin de dinamism, care te duce într-o călătorie fascinantă în timp.” - San 
Francisco Public Library 
 
Alexandra Bracken este o autoare americană prezentă pe listele de bestseller New 
York Times. 
Născută şi crescută în Arizona, s-a mutat în est pentru a studia istoria şi literatura 
engleză la College of William & Mary din Virginia. 
În prezent trăiește la New York, unde lucrează în domeniul editorial și locuiește într-un 
apartament cochet, plin de cărţi. 
O găsiţi online la www.alexandrabracken.com şi pe Twitter la @alexbracken. 
Nu ratați, de la Editura Trei, primul volum al trilogiei, Minți primejdioase. 

http://www.alexandrabracken.com/


COLECŢIA EROSCOP 
 
Aerul pasiunii 
Brittainy C. Cherry 
Traducere din engleză de Bogdan Coșa  
 
Vor mai putea oare să regăsească bucuria de a trăi?  
Un roman din seria Elemente 
 
Stai departe de el, mi s-a spus. E crud. E lipsit de 
sentimente. Are mari probleme.  
E ușor să judeci un om după trecutul lui. Să te uiți la 
Tristan și să vezi un monstru.  
Dar eu n-am putut să fac asta. A trebuit să accept că e 
un om distrus pentru că și eu eram la fel.  
Eram amândoi goi pe dinăuntru. Amândoi căutam 
altceva. Ceva diferit. Amândoi voiam să lipim la loc 
bucățile din trecutul nostru sfărâmat. Și apoi aveam 
poate să învățăm din nou să respirăm. 
 
Elizabeth și-a pierdut iubirea vieții ei, dar când îl întâlnește pe Tristan Cole își dă seama 
că acesta a suferit o pierdere mult mai mare. Într-un accident de mașină, Tristan și-a 
pierdut atât soția, cât și copilul.  
Impresionată și dornică să-l ajute, Elizabeth îl urmărește pe vecinul ei misterios, 
încercând din răsputeri să doboare zidul pe care acesta l-a ridicat în jurul său, să afle 
mai multe despre trecutul și despre sentimentele lui cele mai ascunse.  
Tristan se deschide ușor-ușor în fața lui Elizabeth și își dă seama că două suflete rănite 
se pot lega mai ușor atunci când pierderile suferite sunt atât de asemănătoare. 
 
Brittainy C. Cherry a fost dintotdeauna îndrăgostită de cuvinte. A absolvit Carroll 
University cu o diplomă în arta teatrului și în scriere creativă. Adoră să scrie scenarii, să 
interpreteze diverse roluri și, desigur, să danseze. Crede că toată lumea trebuie să se 
bucure de trei lucruri: cafea, ceai și vin! Locuiește în Milwaukee, Wisconsin, cu familia 
ei. Când nu se ocupă de un milion de treburi sau inventează povești, probabil se joacă 
împreună cu animăluțele ei adorabile. 



COLECŢIA ACUM PENTRU VIITOR 
 
Viitorul minții umane 
Michio Kaku 
Traducere din engleză de Constantin-Dumitru 
Palcus 
 
Viitorul minții umane aduce un subiect rezervat cândva 
exclusiv domeniului science-fiction într-o realitate 
nouă și surprinzătoare. Acest tur de forță științific 
dezvăluie cercetările uimitoare care se efectuează în 
laboratoarele de top din lumea întreagă – toate 
bazându-se pe ultimele descoperiri din neuroștiință și 
fizică – incluzând experimente recente în telepatie, 
controlul minții, telechinezie și înregistrarea amintirilor 
și a visurilor.  
Lectura acestei cărți este o aventură uimitoare nu doar 
pentru fanii SF, ci și pentru pasionații de fizică, 
medicină, neuroștiință, care vor descoperi aici vastele 
posibilități ale creierului uman. 
 
Michio Kaku este profesor de fizică teoretică la City University din New York. Este 
cofondator al teoriei corzilor. A mai scris, printre altele, Dincolo de Einstein și 
Hiperspațiul – cea mai bună carte de știință a anului 1995 în topurile New York Times și 
Washington Post.  
De același autor, la Editura Trei au apărut Fizica imposibilului, Fizica viitorului și Lumi 
paralele.  
 
„Kaku are darul de a explica idei incredibil de complexe într-un limbaj pe care-l poate 
înțelege și un cititor neavizat.“ - San Francisco Chronicle 
 
 
 
 
 



COLECŢIA ISTORIE 
 
Sceptrul și sângele 
Jean Des Cars 
Traducere din franceză de Irina Negrea 

Habsburgi, Windsori, Romanovi, Hohenzollerni, familii 
regale ale Belgiei, Olandei, Italiei, Iugoslaviei, Bulgariei, 
României sau Greciei – monarhiile europene s-au aflat în 
inima celor două Războaie Mondiale.  

Într-o incursiune istorică fascinantă, punctată de portrete, 
anecdote, momente-cheie, întâlniri decisive, jocuri de alianțe, 
Jean des Cars ne introduce în culisele curților europene prinse 
în vârtejul celor două conflagrații care au zguduit secolul al 
XX-lea. 

„Jean des Cars, eminent specialist al marilor dinastii europene, 
realizează – țară după țară, deceniu după deceniu – un 
expozeu al faptelor istorice marcante, construind o lucrare 
plină de vivacitate și bine documentata, o lectura cu atât mai captivanta, cu cât cele aproape 170 de 
subcapitole care o compun istorisesc, fiecare în parte, o adevărată poveste.“ - Le Figaro Magazine 

„Una dintre cele mai bune cărți ale autorului și un succes de librărie: urmărim pe parcursul acestor 
conflicte comportamentele monarhilor, majoritatea înrudiți între ei. Un secol de istorie a marilor 
familii, a destinelor europene, iar pentru Europa de Est, o memorie regăsită.“ - Valeurs Actuelles 

În vara lui 1914, Europa este majoritar monarhică: din douăzeci și două de state, nouăsprezece sunt 
regate, imperii, principate sau mari ducate. Astăzi, nu au mai rămas decât zece. Primul Război 
Mondial provoacă prăbușirea a patru imperii (Germania, Rusia, Austro-Ungaria, Imperiul Otoman), 
iar al Doilea spulberă patru regate (Italia, Iugoslavia, România, Bulgaria). 

Cine erau acești suverani? Dar femeile care le împărtășeau destinul? 

De la ambiție la orbire, de la curaj la slăbiciune, de la gelozie la abnegație, care au fost triumfurile și 
eșecurile lor? Cum și-au trăit gloria, dramele, cum s-au confruntat cu ascensiunea extremismelor 
interbelice, cu apariția totalitarismelor? Erau conștienți de consecințele gesturilor lor? Sau au fost 
incapabili să stopeze avansul naționalismelor? Care au fost viețile lor personale, iubirile și pasiunile 
secrete? Acești monarhi, care se vor alia, se vor înfrunta și uneori trăda, sunt toți înrudiți, uniți prin 
legături de sânge și matrimoniale. Astfel, „războiul regilor“ va fi o incredibilă reglare de conturi 
familială – la scară continentală, apoi mondială. 

Născut la Paris în 1943, Jean des Cars (pe numele întreg, Jean Marie de Pérusse des Cars) este un 
scriitor și jurnalist francez, colaborator la Paris Match, Figaro Magazine și Jours de France. Istoric 
reputat și autor prolific, el și-a creat un nume ca pasionat cronicar al marilor case dinastice europene 
și al destinelor celor mai iluștri reprezentanți ai acestora. Printre lucrările sale cele mai cunoscute, 
multe dintre ele traduse în numeroase limbi, se numără Saga dinastiei de Habsburg, Saga dinastiei 
de Windsor, Saga dinastiei Romanov, Saga reginelor, Saga favoritelor, dar și biografiile dedicate 
unor personalități istorice celebre, precum Ludovic al II-lea al Bavariei, împărăteasa Elisabeta a 
Austriei, prințul moștenitor Rudolf al Austriei, împărăteasa Eugenia a Franței și multe altele. 

Sceptrul și sângele este cea mai recentă carte a sa. 



Lawrence în Arabia 
Scott Anderson 
Traducere din engleză de Irina Negrea 
 
„Fascinantă – cea mai bună lucrare de istorie militară din 
ultimii ani și o analiză edificatoare a disputelor care 
continuă să mocnească amenințător și azi. O carte 
extraordinară sub toate aspectele.“ – The New York Times 
 
O relatare palpitantă și revelatoare a uneia dintre cele mai 
zbuciumate și legendare perioade din istoria secolului al XX-
lea – Revolta Arabă și „marele joc“ secret de a controla 
Orientul Mijlociu. 
 
Bazată pe cercetări extinse și intense, muncă asiduă în 
arhive, Lawrence în Arabia aduce o nouă perspectivă asupra 
modului în care s-a configurat lumea Orientului Mijlociu. Cu 
o acțiune de proporții epice, portretizări expresive, accente 
critice în condamnarea distrugerilor provocate de comploturile coloniale europene, volumul 
surprinde strălucit felul în care nesăbuința trecutului declanșează suferința prezentului. 
 
“Printre numeroasele istorii individuale din Primul Război Mondial care vor fi povestite și 
repovestite în cadrul centenarelor commemorate între 2014 și 2018, cea a lui T.E. Lawrence 
iese în evidență… Cartea lui Anderson nu putea fi mai oportună. Acum, când atenția întregii 
lumi se concentrează asupra Siriei și Egiptului, este uluitor să privești în urmă cu o sută de ani 
și să vezi un tablou asemănător…. Apelând la o distribuție bogată, Anderson reușește să 
exploreze haosul din Orientul Mijlociu de la începutul secolului al XX-lea dintr-o varietate de 
perspective distincte și revelatoare totodată. O mărturie captivantă, de o mare complexitate și 
profunzime.” – The New York Times Book Review 
 
Absorbiți de măcelul ce avea loc în tranșeele Europei în Primul Război Mondial, combatanții 
occidentali acordau prea puțină importanță teatrului de luptă din Orientul Mijlociu. Ca urmare, 
conflictul de aici a fost influențat surprinzător de mult de o mână de aventurieri și ofițeri de rang 
mărunt aflați departe de marile coridoare ale puterii: Curt Prüfer – universitar tern, atașat pe 
lângă Ambasada Germană din Cairo, Aaron Aaronsohn – renumit agronom provenit din 
România și sionist înflăcărat. William Yale – descendent scăpătat al unei familii aristocratice 
americane. În centrul acestui cerc se afla Lawrence – la începutul lui 1914, doar un arheolog 
care lucra la săpături prin deșerturile Siriei. În 1917 ajunsese deja cea mai romantică figură din 
Primul Război Mondial, luptându-se atât cu inamicii Marii Britanii, cât și cu propriul guvern 
pentru a-și transforma în realitate viziunea sa asupra destinului poporului arab. Drumurile 
încrucișate ale acestor patru personaje – intrigile pe care le-au pus la cale, bătăliile pe care le-au 
purtat, trădările pe care le-au suferit sau le-au uneltit ei înșiși – oglindesc grandoarea, 
complexitatea și tragedia războiului din deșert. 
 
SCOTT ANDERSON este un scriitor American și corespondent de război cu o vastă 
experiență, de-a lungul anilor transmițând știri din Liban, Israel, Egipt, Irlanda de Nord, 
Cecenia, Sudan, Bosnia, El Salvador și multe alte locuri sfâșiate de conflicte. Colaborează 
constant la New York Times Magazine și publică articole în Vanity Fair, Esquire, Harper’s și 
Outside. Este autorul romanelor Moonlight Hotel și Triage, al volumelor de nonficțiune The 
Man Who Tried to Save the World și The 4 O’Clock Murders, precum și coauthor la War Zones 
și Inside The League, alături de fratele său Jon Lee Anderson. 
 



ÎN AFARA COLECȚIILOR  
 
Cel mai bun tată 
Alex Zamfir 
 
 
„Cartea asta e inteligentă. Și amuzantă. Nu, n-am 
dreptate. E genială și demențială. Dar aveți grijă: 
tocmai când o să vă prăpădiți de râs, uluiți și îngroziți 
de sinceritatea dezarmantă a lui Alex, va schimba brusc 
tonul într-unul tandru și plin de compasiune.“ - 
Lawrence Cohen, PhD autorul cărților Rețete de 
jocuri, Arta hârjonelii, Rețete împotriva îngrijorării 
(ed. Trei)  
 
Alex Zamfir s-a născut pe 4 ianuarie 1978. A locuit 
toată viața sa în București, cu excepția primilor ani din 
viață, când a locuit la Ambasadele României din 
Finlanda, Australia și Thailanda, tatăl său fiind 
diplomat de carieră.  
În copilărie a jucat baschet timp de 13 ani, devenind campion național la mai multe 
categorii de juniori și fiind component al echipei naționale U18 a României. În 2002 a 
înființat Funvertising alături de trei prieteni, agenție de publicitate și organizare de 
evenimente, al cărei partener este și azi. În 2006 s-a căsătorit cu Iulia și din 2011 este 
tatăl lui Mark. La 36 de ani a început să-și povestească aventurile de tată pe blogul 
celmaibuntata.ro.  

 
Cel Mai Bun Tată este prima carte pe care o publică. 
 
 
 

 



PANDORA M 
COLECŢIA LITERARY FICTION 
 
Cei care pleacă și cei ce rămân 
Elena Ferrante 
Traducere din italiană de Cerasela Barbone 
 
Al treilea volum din Tetralogia Napolitnă 
 
“În liniștea cea mai deplină sau în mijlocul 
evenimentelor tumultuoase, atunci când ne simțim în 
siguranță sau în pericol, când suntem nevinovați sau 
imorali, suntem o mulțime formată din ceilalți. Iar 
această mulțime e cu siguranță o binecuvântare pentru 
literatură.” - Elena Ferrante  
 
În al treilea roman al Tetralogiei Napolitane, Elena și 
Lila, cele două fete cu care cititorii au făcut cunoștință 
în Prietena mea genială, au devenit femei.  
Lila și-a părăsit soțul și confortul material, iar acum 
muncește în condiții foarte dure. Elena a studiat la Școala Normală din Pisa și a publicat 
un roman de succes, care i-a deschis ușile saloanelor selecte. Amândouă au refuzat să se 
complacă într-o viață plină de nefericire, ignoranță și supunere, îmbrățișând în schimb 
numeroasele oportunități ale anilor ’70.  
În continuare le leagă o prietenie profundă, de nezdruncinat. 
 
Încă de la apariția romanului Prietena mea genială, care deschide Tetralogia 
Napolitană, faima Elenei Ferrante a crescut enorm. Este considerată una dintre autoarele 
contemporane cele mai convingătoare, o stilistă desăvârșită, cu o intuiție artistică ieșită 
din comun, care a câștigat admirația mai multor scriitori celebri – Jhumpa Lahiri, 
Elizabeth Strout, Claire Messud – și a unor critici importanți: James Wood, John 
Freeman, Eugenia Williamson etc. Dar fără îndoială, primirea cea mai călduroasă a 
avut-o din partea cititorilor, care au descoperit o autoare care vorbește într-un stil plin 
de frumusețe și forță despre sentimentul de apartenență la un loc, despre relațiile umane, 
dragoste, familie și prietenie. 
 
Elena Ferrante este pseudonimul unei romanciere italiene. A publicat şase cărți, printre 
care L’amore molesto (după care Mario Martone a făcut un film omonim) şi Zilele 
regăsirii mele, descrisă ca „răvăşitoare“ de New York Times şi ecranizată de Roberto 
Faenza.  
La Pandora M au apărut primele două romane ale Tetralogiei Napolitane: Prietena mea 
genială și Povestea noului nume.  
 
“Toată lumea ar trebui să citească orice poartă semnătura Elenei Ferrante.” - The 
Boston Globe  
 
“Personajele feminine ale Elenei Ferrante sunt autentice opere de artă.” - El País 



COLECȚIA StArt 
 
Viețile artiștilor 
de Hans Ulrich Obrist 
Traducere din engleză de Ciprian Șiulea 
 
“Obrist este, categoric, cel mai influent om din lumea 
artei.” - Daily Telegraph  
 
“Istoria artei în era noastră se va construi (…) pornind 
de la arhiva de interviuri a lui Hans Ulrich.” - New 
York Observer  
 
Încă de la vârsta de 19 ani, Hans Ulrich Obrist a 
început să facă interviuri cu cei mai importanţi artişti ai 
zilelor noastre. În cartea de faţă, a ales nouăsprezece 
figuri proeminente cu care a purtat discuţii, oferind 
cititorilor o perspectivă asupra vieţii private a artiştilor 
şi a actului lor de creaţie. Inspirat de lucrarea marelui 
Giorgio Vasari, din secolul al XVI-lea, care a devenit un reper în istoria culturii — 
Vieţile celor mai renumiţi arhitecţi, pictori şi sculptori italieni, de la Cimabue până în 
timpurile noastre — H.U. Obrist imaginează un demers similar la începutul mileniului 
trei. Rezultatul este această fabuloasă explorare a sensului artei în zilele noastre.  
 
O carte unică pentru cei interesaţi de arta contemporană, care conţine interviuri de 
neuitat cu mari artişti precum David Hockney, Gilbert & George, Gerhard Richter, 
Louise Bourgeois etc.  
 
“Eu cred că marii artişti sunt aceia care reuşesc mereu să revoluţioneze aşteptările 
noastre despre artă.” - Hans UlrichObrist  
 
Hans Ulrich Obrist este curator, critic şi istoric de artă. Începând cu 2006, el este 
directorul artistic al Galeriei Serpentine din Londra. A creat The Interview Project şi 
este autorul lucrărilor Ways of Curating şi Ai Weiwei Speaks. De asemenea, este 
coeditor al revistei Cahiers d’art. 
 
 

 



LIFESTYLE PUBLISHING 
COLECŢIA CITEŞTE SĂNĂTOS 
 
Șarmul discret al intestinului 
Giulia Enders 
Traducere din germană de Mircea Dragoman 
 
Cheia unei vieți mai sănătoase și mai fericite se află 
înăuntrul nostru. 
 
Deși intestinul este aproape la fel de important ca inima 
sau creierul, știm foarte puține lucruri despre el. Giulia 
Enders ne arată că, departe de a fi doar acea parte 
utilitară și – trebuie să recunoaștem – cam jenantă a 
corpului, așa cum ne imaginăm, este unul dintre 
organele cele mai complexe, mai importante și chiar 
miraculoase ale anatomiei umane. Iar oamenii de știință 
abia sunt pe cale să descopere cât de mult are acesta de 
oferit. Noi cercetări arată că bacteriile intestinale pot 
juca un rol într-o gamă largă de afecțiuni, cum ar fi 
obezitatea, alergiile și Alzheimer. 
Pornind de la experiența personală a bolii care a inspirat munca ei de cercetare și 
continuând prin a explica totul de la fundamentele absorbției nutrimentelor la ultimele 
descoperiri științifice care leagă bacteriile intestinale de depresie, Enders a scris o carte 
de sănătate antrenantă și informativă. Șarmul discret al intestinului ne arată fără tăgadă 
că putem să beneficiem cu toții de pe urma cunoașterii minunatei lumi a funcționării 
noastre interne. 
Mesajul autoarei este simplu: dacă ne tratăm bine intestinele și ele ne vor trata le fel de 
bine. Dar cum și de ce trebuie să facem asta? Putem afla citind această surprinzător de 
agreabilă explorare a celui mai subestimat dintre organele noastre. 
 
„Cu entuziasm și un simț al umorului foarte dezvoltat, Enders explică tot ceea ce 
cititorii voiau și nu voiau să știe despre intestinele lor... cartea aceasta sfidează 
plictiseala.” - Publishers Weekly 
 
„Surprinzător, cartea se citește ca un thriller. Entuziasmul autoarei față de subiectul 
tratat este contagios. Desenele alb-negru realizate de sora ei reușesc să aducă un plus de 
informații într-o manieră amuzantă. E îmbucurătoare absența rețetelor și a limbajului 
tipic pentru cărțile de self-help.” - Self Magazine 
 
Giulia Enders, născută în 1990 în orașul german Mannheim, face în prezent muncă de 
cercetare pentru susținerea doctoratului în medicină la Institutul de Microbiologie din 
Frankfurt. Prima ei carte, Șarmul discret al intestinului, este un mare succes 
internațional, drepturile de publicare vânzându-se în treizeci de țări. 
 
 



Medicina bună 
Patrick Holford 
Traducere din engleză de Constantin-Dumitru 
Palcus 
 
O carte deschizătoare de drumuri care prezintă 
căile naturale cele mai eficiente și mai sigure pentru 
prevenirea și inversarea evoluției unui mare număr 
de boli. 
 
Această carte fascinantă și practică se adresează tuturor 
celor care prețuiesc abordarea naturală a problemei 
sănătății. Medicina bună explorează peste 75 dintre 
cele mai răspândite probleme de sănătate și oferă 
lucruri simple pe care le poți face pentru a preveni sau 
inversa evoluția acelei probleme de sănătate. Toate 
soluțiile propuse sunt testate și li s-a dovedit eficiența, 
atât în studii clinice, cât și în practică. Pentru fiecare afecțiune sunt incluse următoarele 
informații: 
* Cinci sau șase soluții ale medicinei bune – cum acționează fiecare soluție și ce trebuie 
să faci; 
* Cele mai bune și cele mai rele alimente – ce alimente trebuie să consumi și pe care să 
le eviți; 
* Cele mai bune suplimente alimentare. 
 
Vei găsi, de asemenea, studii de caz relevante și sfaturi cu caracter general privind 
obiceiurile, care te vor ajuta să-ți păstrezi sănătatea – de la reducerea nivelului de stres 
la îmbunătățirea alimentației, precum și cum să monitorizezi schimbările care îți vor fi 
cele mai folositoare.  
 
Acoperind o gamă impresionantă de boli, de la afecțiunile banale precum răceala la boli 
mai grave, această carte cuprinzătoare este ghidul perfect pentru o abordare naturală a 
sănătății.  
 
„Nutriția optimă este medicina viitorului.” - Dr. Linus Pauling, de două ori laureat al 
Premiului Nobel 
 
„Ce trebuie să faci pentru a‑ți susține vindecarea când ai una dintre cele mai răspândite 
75 de boli? În multe cazuri, asta presupune să ai o alimentație corectă, să faci schimbări 
simple ale stilului de viață și să iei suplimente alimentare în concentrații mari.” - Patrick 
Holford  
 
Patrick Holford este unul dintre pionierii noilor abordări în ceea ce privește sănătatea 
și nutriția. Este fondatorul Institutului pentru Nutriție Optimă din Londra (principalul 
centru european de pregătire pentru terapeuții nutriționiști), este director executiv al 
Fundației Food for the Brain și autorul a peste 30 de cărți. 
 



COLECŢIA TREBUIE SĂ ŞTII 
 
Civilizația uitată 
Rolul exploziilor solare în trecutul și viitorul nostru 
Robert M. Schoch 
Traducere din engleză de Ramona Neacșa 
 
Să ascultăm avertismentul megalitic al trecutului! 
 
Bazându-se pe teoria sa revoluționară potrivit căreia 
Sfinxul din Egipt datează cu mult mai devreme decât 
2500 î.Hr., geologul Robert Schoch apelează la dovezi 
științifice pentru a confirma existența unei civilizații 
avansate care le precedă pe cele ale Egiptului, 
Sumerului și Greciei Antice. De asemenea, vorbește și 
despre catastrofa care a distrus-o acum aproape 12 000 
de ani, afirmând că moștenirea acesteia ne poate da 
învățături prețioase privind viitorul omenirii.  
 
Combinând dovezi adunate din mai multe discipline științifice, Schoch demonstrează că 
ultima eră glaciară s-a sfârșit brusc în 9700 î.Hr., ca urmare a unor explozii solare. 
Acestea au provocat descărcări electrice/plasmatice care au declanșat activitate 
vulcanică, cutremure, incendii și inundații masive provenite din topirea ghețarilor și de 
la ploile torențiale.  
 
Autorul explică modul în care aceste evenimente au eradicat civilizația vremii și au dat 
omenirea înapoi cu mii de ani. Civilizația a reapărut în jurul anului 3500 î.Hr., cu 
frânturi de memorie și aptitudini pe cale să se formeze. În acest cadru, el analizează 
legătura dintre monumentele megalitice, orașele subterane și legendele antice, precum și 
reinterpretarea textelor rongorongo de pe Insula Paștelui și îngroparea intenționată, în 
urmă cu 10 000 de ani, a complexului de la Göbekli Tepe din Turcia.  
 
Schoch prezintă dovezile științifice care sugerează că istoria s-ar putea repeta și un flux 
de masă coronală suficient de puternic ar putea distruge civilizația actuală.   
 
ROBERT M. SCHOCH, membru titular al Universității din Boston, și-a susținut 
doctoratul în geologie și geofizică la Universitatea din Yale în 1983. Printre cărțile sale 
se numără Pyramid Quest, Voyages of the Pyramid Builders și The Parapsychology 
Revolution. 



Revelații despre sănătate din cer și de pe pământ 
Tommy Rosa și dr. Stephen Sinatra 
Traducere din engleză de Monica Secetă 
 
„În această carte, dr. Sinatra, unul dintre susținătorii 
cei mai cunoscuți ai aplicării metodelor naturiste în 
cardiologie, ne oferă numeroase informații despre cum 
să ne păstrăm sănătatea pe baza revelațiilor pe care 
Tommy Rosa le-a avut în timpul experienței sale 
prelungite în pragul morții.” - Dr. Joseph Mercola, 
autorul cărții Vindecare fără efort (în curs de apariție la 
Editura Lifestyle Publishing    

În 1999, Tommy Rosa a fost victima unui accident 
rutier. În timp ce zăcea la marginea drumului, a simțit 
că este ridicat printr-un tunel de lumină și a ajuns într-un loc binecuvântat. I s-a arătat că 
Dumnezeu a creat pământul pentru a hrăni și a vindeca omenirea. De la Învățătorul 
Divin a primit Opt Revelații despre natura Cerului și a Pământului. Tommy a revenit pe 
Pământ, dar fericirea din Cer a fost repede înlocuită de o lungă și dureroasă vindecare.  

Cam în aceeași perioadă, dr. Stephen Sinatra revoluționa practica medicală cu o 
abordare holistică a tratamentului cardiologic. Când întâmplarea i-a adus pe cei doi 
împreună, și-au dat seama treptat că revelațiile privind vindecarea pe care Tommy le 
adunase din experiența sa în pragul morții se aliniau cu rezultatele pe care dr. Sinatra le 
obținea în cercetările lui științifice. 

Pe deplin coroborate de cele patru decenii de experiență medicală ale doctorului 
Sinatra, aceste lecții divine aduc Cerul și Pământul ceva mai aproape. 

Tommy Rosa este consilier spiritual și fondator al Fundației Unicorn din Stuart, 
Florida. 

Dr. Stephen Sinatra este cardiolog și psihoterapeut cu 40 de ani de experiență clinică 
în tratarea bolilor de inimă. A scris mai multe bestselleruri din domeniul cardiologiei 
integrative. 

 



ÎN AFARA COLECŢIILOR 
 
Anatomia alergării 
Ghid vostru ilustrat pentru creșterea forței, vitezei 
și rezistenței 
Joe Puleo & Dr. Patrick Milroy 
Traducere din engleză de Alexandra Hânsa 
 
Ce trebuie să faceți pentru a vă maximiza forța, 
viteza și rezistența în alergare! 
 
Anatomia alergării vă va arăta cum să vă 
îmbunătățiți performanțele prin creșterea forței 
musculare, optimizarea eficienței mișcărilor din 
timpul alergării și minimizarea riscului de 
accidentare. 
Anatomia alergării prezintă 50 dintre cele mai 
eficiente exerciții de forță pentru alergători, însoțite 
de descrieri clare, pas cu pas, și ilustrații anatomice 
color cu scoaterea în evidență a mușchilor în acțiune. Dar veți găsi mult mai mult decât 
exercițiile – veți vedea totodată și rezultatele acestora. 
Anatomia alergării vă plasează în acțiune, stabilind legătura fundamentală dintre fiecare 
exercițiu și performanța în alergare. Veți vedea cum să vă întăriți mușchii, cum să 
reduceți riscul de accidentare și cum să vă ameliorați randamentul pașilor pentru 
obținerea unor timpi mai buni și a unei alergări mai fluente. 
Anatomia alergării vă va pregăti pentru orice provocare întâlnită în cale. Veți găsi 
exerciții pentru diferite terenuri și viteze, de la alergările pe dealuri la alergările off-road 
și de la sprinturi la cursele de maraton. În plus, veți învăța cum să evaluați și să 
reabilitați accidentările cu care se confruntă cel mai des alergătorii, inclusiv dureri 
lombare, dureri și luxații de genunchi și rupturi de mușchi și de tendoane.  
Fie că alergi ca să-ți îmbunătățești condiția fizică și vrei să cucerești dealurile cu mai 
multă viteză și forță sau participi la competiții și cauți să obții un surplus de performanță 
și un finiș irezistibil, Anatomia alergării te va pregăti ca să dai tot ce ai mai bun.  
 
 „Cum să devii mai puternic, mai rapid și mai inteligent pe drum, pe pista de alergare și 
pe un traseu de cros. Cartea este absolut necesară celor care vor să abordeze alergarea la 
un nivel superior.” - Todd Williams, participant la două olimpiade, deținător al 
recordului SUA la proba de 15 000 m 
 
„Cu ajutorul unor ilustrații minunate, dr. Patrick Milroy și antrenorul Joe Puleo oferă 
informații fascinante despre evoluția și fiziologia alergării. Ei demonstrează modul în 
care creșterea forței și îmbunătățirea echilibrului te pot ajuta să alergi mai repede și mai 
mult în acest sport înșelător de simplu.” - John Hanc, redactor colaborator la Runner’s 
World 
 
„Bine scrisă și informativă, Anatomia alergării oferă cititorilor o perspectivă interesantă 
privind ceea ce înseamnă să fii un alergător și cum să ajungi la nivelul următor.” - Dr. 
Neil Liebman, chiropractician al echipei Philadelphia 76ers 



Juiceman 
Andrew Cooper 
Traducere din engleză de Isabella Prodan 
 
Conține peste 100 de rețete de sucuri 
aromate, smoothie-uri și feluri de mâncare 
sănătoase pentru toată familia. 
 
Cartea lui Andrew Cooper conține peste 100 
de rețete delicioase pline de bunătăți. Pentru 
întreaga familie și pentru fiecare ocazie, oricine 
poate găsi aici ceva care să-i folosească. 
Promițând o nutriție 100% naturală și 
neprocesată, Juiceman e plină de sucuri, 
smoothie-uri, ceaiuri, băuturi tonice și lapte din 
alune delicioase și ușor de preparat, precum și 
mic dejunuri energizante, gustări sănătoase și 

înghețate. Oferă chiar și câteva idei uimitoare despre ce să faci cu resturile de pulpă de 
la fructe! Andrew, expert în sucuri, a creat o gamă diversificată de rețete care ajută la 
obținerea și menținerea unei sănătăți optime. De la sucurile medicinale, care combat 
deshidratarea sau problemele digestive, la băuturile de tip smoothie pentru detoxificare.  
Juiceman conține un mare număr de rețete esențiale, printre care: Suc natural cu efect 
ninja, Lapte de caju și semințe de cânepă, Smoothie de afine pentru ten, Suc răcoritor de 
castravete, Shake revitalizant, Smoothie pentru imunitate, Shot benefic pentru piele. 
Pe lângă aceste rețete delicioase și simplu de preparat, Andrew promite un plan de 
detoxificare pe bază de sucuri, sugestii pentru exerciții fizice și sfaturi pentru a te 
menține în formă.  
 
Andrew Cooper este model și actor. A apărut în numeroase campanii publicitare din 
presă și televiziune pentru branduri de renume, cum ar fi Dunhill, Topman, Georgio 
Armani, Paul Smith și Diet Coke. Datorită mamei sale, a început să îndrăgească sucurile 
încă de la o vârstă fragedă și, în timp, prepararea sucurilor a devenit un mod de viață și 
o idee de afaceri care a dus la crearea liniei de produse Juiceman. 


