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Înainte să adorm
de S.J. Watson
Traducere de Laurențiu Dulman

Ne definim prin amintirile noastre. Dar dacă ne-am trezi brusc fără ele?
Dacă am uita dintr-odată cum ne cheamă, cine suntem, de unde venim, pe cine
iubim?

Are 47 de ani şi e scriitoare. Se trezeşte în fiecare dimineaţă neştiind unde se află. O formă
rară de amnezie o împiedică să reţină informaţii mai mult de 24 de ore. Crede că are cu
20 de ani puţin, că este singură şi că are întreaga viaţă înainte. Dar descoperă că locuieşte
cu soţul ei, Ben şi că majoritatea deciziilor importante din viaţa sa au fost deja luate.
Doctorul ei o sfătuieşte să ţină un jurnal care o ajută să-şi recompună amintirile de la o zi
la alta. Dar într-o zi deschide jurnalul şi citeşte: "Să nu ai niciodată încredere în Ben".
Oare ce tip de accident a adus-o în această stare?

În cine să aibă încredere?
De ce ar minţi-o Ben?
O cheamă Christine. Jurnalul vieţii ei se numeşte Înainte să adorm.
Ai intrat deja în viaţa ei.

O carte vândută în peste 40 de ţări, care a devenit bestseller încă de la apariţie în SUA, Marea Britanie, Canada,
Franţa, Germania, Bulgaria, Olanda şi Belgia.

Potrivit The Sunday Times, câteva dintre cele mai mari vedete de la Hollywood se luptă pentru obținerea rolului
principal în adaptarea cinematografică a thriller-ului scris de  S.J. Watson - Inainte să adorm.
Bestseller-ul international a ajuns pe locul 7 în topul New York Times Hardback, devenind cel mai vândut roman
britanic la debut, după JK Rowling.
Drepturile de ecranizare au fost vîndute, la începtul acestui an, celebrului regizor Ridley Scott (Gladiator, American
Gangster, Robin Hood, Body of Lies, Black Hawk Down, Kingdom of Heaven, Alien). Rowan Joffe, scenaristul thriller-ului
28 Weeks Later si al dramei The American, va adapta cartea pentru marele ecran.
Kate Winslet, Cate Blanchett, Helen Hunt şi Meg Ryanși-au manifestat interesul pentru interpretarea rolului principal.

“Nu am realizat cu adevărat că este un thriller până când Clare, agentul meu, nu a citit manuscrisul și mi-a
semnalat asta. Eu am vrut să explorez problemele de memorie, identitate și dragoste. Când Clare s-a uitat peste
carte, mi-a zis: «Este și un thriller. Adu în prim plan elementele de thriller». Un sfat bun se pare.” – S.J. Watson

„Pur și simplu cel mai bun roman de debut pe care l-am citit vreodată.” – Tess Gerritsen

„Acest fermecător roman este în egală măsură un portret al impactului profund pe care boala îl are asupra
personajului principal și un thriller care te ține cu sufletul la gură, fără să-i poţi anticipa vreo clipă finalul.” – Booklist

"Un roman desăvârşit. Structura lui e atât de ameţitoare, încât te face aproape să nu mai fii atent la stilul minunat în care e
scris." – Guardian

În 2008, S.J. Watson era un ORL-ist de 30 și ceva de ani, care lucra cu copii hipoacuzici. El s-a înscris la un curs de
șase luni organizat de Faber Academy destinat celor care doresc să învețe să scrie romane. Trei ani mai târziu,
Watson scrie Înainte să adorm: un roman care face senzație pe scena literară internaţională. În câteva luni, dreptur ile
de publicare ale cărţii au fost vândute deja în 40 de țări, iar Holywood-ul a cumpărat proiectul de adaptare
cinematografică. Înainte să adorm este un thriller psihologic aclamat depotrivă de public şi critici.
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Pact cu diavolul
de Lars Kepler
Traducere de Elena-Maria Morogan

Pact cu diavolul, al doilea roman al lui Lars Kepler publicat de Editura Trei,
ne prilejuieşte o nouă întâlnire cu inspectorul Joona Linna, pe care îl
cunoaştem din Sub hipnoză (apărut la începutul acestui an).

Într-o noapte de vară, un vas de agrement este găsit plutind în derivă în
arhipelagul Stockholm. La bordul lui, se află o femeie moartă. Se dovedeşte a fi
sora lui Penelope Fernandez, o militantă pentru pace şi o figură publică bine-
cunoscută.

A doua zi, directorul Carl Palmcrona este găsit spânzurat în apartamentul
său din Östermalm, un cartier exclusivist din Stockholm. Legătura dintre cele două decese este o
fotografie care i-a aparţinut lui Penelope şi în care apar politicieni cu influenţă şi traficanţi de arme. Până
acum, nimic neobişnuit – doar că aceste crime au fost comise pentru a se împiedica răspândirea
fotografiei. În lumea celor care deţin puterea, se pare că anumite contracte nu pot fi încălcate nici cu
preţul vieţii...

După succesul pe care l-a avut cu cartea sa de debut, Sub hipnoză, Lars Kepler revine cu un thriller la fel
de captivant. Nu despre tulburări de personalitate, ci despre afceri murdare și corupție la nivel înalt.

Pact cu diavolul a fost nominalizat în 2010 pentru premiul “The Golden Crowbar”, care se acordă celui
mai bun roman polițist suedez.

“O carte care nu trebuie să lipsească din raftul fanilor literaturii polițiste”. – Booklist

“Kepler revitalizează genul romanului noir, propunându-ne o poveste a cărei structură perfectă semănă
cu un ceas elvețian”. – Financial Times

Lars Kepler este pseudonimul unui cuplu de scriitori suedezi: Alexander Ahndoril şi Alexandra Coelho
Ahndoril. Fiecare a scris, independent unul de celălalt, mai multe romane, fiind recompensaţi cu cronici şi
premii literare prestigioase. În momentul în care Stieg Larsson a devenit un fenomen al pieţei de carte în
Suedia, cei doi au decis să scrie o serie de romane poliţiste sub umbrela acestui pseudonim al cărui mister
avea să stârnească numeroase speculaţii. La apariţia cărţii Sub hipnoză, prima parte a seriei INSPECTOR
JOONA LINNA, presa suedeză avea să iniţieze o anchetă amplă pentru a deconspira identitatea
„autorului”. Schimbarea de gen literar a fost de bun augur pentru Alexandra şi Alexander Ahndoril.

De același autor la Editura Trei
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Evanghelia după Iuda
de Adam Blake
Traducere de Delia Ungureanu

Află secterul care va schimba lumea. Află secretul manuscriselor de la
Marea Moartă

Un avion care se prăbuşeşte fără vreo cauză aparentă, mai mulţi istorici ucişi
„discret”, un mercenar a cărui familie a dispărut cu doisprezece ani în urmă, o
poliţistă care devine ţinta unor asasini misterioşi; toate sunt legate de un cod
care ascunde un secret bine păstrat de două mii de ani: Evanghelia după Iuda şi
un popor misterios.

Comunitatea este urmaşa lui Iuda, apostolul hulit al lui Isus. Conform noilor
descoperiri, Iuda ar fi cel mai iubit discipol, căruia i s-a promis că va conduce lumea. În aşteptarea
dominaţiei universale, poporul lui Iuda locuieşte sub pământ, fără legătură cu exteriorul. Doar
accidental unele femei părăsesc comunitatea, fac copii şi apoi se reîntorc, pentru împrospătarea
patrimoniului genetic.

Leo Tillman, în loc să se resemneze cu pierderea soţiei şi copiilor, începe să caute vinovații. Heather Kennedy, o
poliţistă rebelă, intră şi ea pe fir anchetând moartea istoricilor ucişi şi se aliază cu Tillman. Ancheta îi duce pe cei
doi către manuscrisele de la Marea Moartă și Evanghelia ascunsă împreună cu ele. Dar curînd, Tillman şi
Kennedy se trezesc hăituiţi de un grup de asasini periculoşi care plâng cu lacrimi de sânge şi se cred urmaşii lui
Iuda. Pe acești "îngeri căzuţi" nu-i va opri nimic în încercarea lor de a face publice manuscrisele și, implicit,
secretul care va schimba destinul umanităţii… A murit, întra-devăr, Hristos pe cruce?

Evanghelia după Iuda este cel mai captivant și mai bine scris thriller de la Codul lui Da Vinci încoace.

Adam Blake este pseudonimul unui foarte cunoscut autor din Marea Britanie, ale cărui cărți s-au vândut
în milioane de exemplare. Nimeni nu a reuțit să afle identitatea acestuia, deși s-au vehicula câteva nume
celebre. Evanghelia după Iuda este primul roman apărut sub acest pseudonim.
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Tridentul lui Neptun
de Fred Vargas
Traducere de Ileana Cantuniari

„Tridentul lui Neptun” este a doua carte a scriitoarei franceze Fred Vargas pe
care îl publică Editura Trei (după succesul primului roman — „Omul cu
cercurile albastre”).

Comisarul Adamsberg şi adjunctul său, Danglard, se confruntă cu un caz
straniu: o fată este ucisă cu o lovitură de trident, obiect care îi trezeşte lui
Adamsberg amintiri dureroase. Cu mult timp înainte, fratele său a fost acuzat
pe nedrept de uciderea iubitei sale, iar arma crimei a fost aceeaşi: un trident.
Deşi îl identificase pe criminal, Adamsberg n-a putut dovedi niciodată
nevinovăţia fratelui său şi eşecul acesta l-a urmărit toată viaţa. Acum simte că
e vorba de acelaşi personaj malefic care, cu ani în urmă, a comis o serie de crime sângeroase.

Împreună cu echipa lui, Adamsberg pleacă la Quebec pentru un curs de specializare în amprentarea
genetică. Ajunși acolo, lucrurile se complică, iar coincidenţele bizare apar peste tot. Comisarul trebuie să
se lupte atât cu demonii din trecut, cât şi cu provocările prezentului ca să rezolve încă un caz misterios.

“Acest amestec de rigoare științifică (...) și de fantezie nestăvilită, de precizie milimetrică și de umor dă
farmec tuturor romanelor lui Fred Vargas. Tridentul lui Neptun este una dintre cele mai vaoroase cărți ale
sale. Un roman polițist excepțional, dar și un moment de poezie pură”. — Telerama

“Ca întotdeauna, autoarea își condimentează romanul cu personaje venite din trecut, cu indicii bizare și
cu anecdote care se repetă. În acest spațiu al libertății absolute, așa cum îl vede ea, Fred Vargas își dă
frâu liber imaginației. Ea nu scrie niciodată romane care să te lase indiferent”. — Le Nouvel Observateur

Fred Vargas s-a născut la Paris, în 1957. Este cea mai cunoscută autoare de romane poliţiste din Franţa.
De formaţie istoric şi arheolog specializat în Evul Mediu, Fred Vargas este cercetătoare la CNRS (Centre
National de la Recherche Scientifique). A început să scrie pe la mijlocul anilor '80. Trei dintre romanele ei
au fost recompensate cu premiul International Dagger Award (unul dintre cele mai renumite premii
literare din Marea Britanie, decernate romanelor poliţiste şi de suspans traduse în limba engleză), fiind
primul autor care a înregistrat o asemenea performanţă. Numele real al autoarei este Frédérique
Audoin-Rouzeau, Fred Vargas fiind un pseudonim literar inspirat de unul dintre personajele
interpretate de Ava Gardner în filmul "The Barefoot Contessa" (1954). Cărţile lui Fred Vargas se vând în
milioane de exemplare în întreaga lume.

De aceeași autoare la Editura Trei
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Simetria ei înfricoșătoare
de Audrey Niffenegger
Traducere de Constantin Dumitru Palcus

După bestseller-ul Soţia călătorului în timp, Audrey Niffenegger revine cu Simetria ei
înfricoșătoare, o poveste captivantă despre dragoste şi identitate, despre secrete şi
relația dintre surori, şi despre tenacitatea vieţii — chiar şi după moarte.

Atunci când Elspeth Noblin moare de cancer, ea lasă moștenire apartamentul din
Londra în care locuia nepoatelor sale gemene, Julia şi Valentina. Cele două tinere
americane, în vârstă de 20 de ani, nu și-au întâlnit niciodată mătușa englezoaică,
știu doar că și mama lor are o soră geamănă. Fetele se mută în apartamentul lui
Elspeth, care se învecinează cu cimitirul Highgate din Londra. Julia şi Valentina
doresc să îi cunoască pe ceilalți locatari ai imobilului și astfel îi descoperă pe:

Martin, un pasionat de cuvinte încrucișate, care e agorafobic; Marjike, soția devotată, dar prinsă în capcană, a
lui Martin; şi Robert, fostul iubit al lui Elspeth, un bun cunoscător al cimitirului. Deoarece fetele se implică în
viaţa de zi cu zi a vecinilor mătușii lor, ele descoperă cât de viu este Highgate... inclusiv mătușa lor, care pare
că nu a părăsit vechiul său apartament nici după moarte.

“Fermecătoare ... Cei care s-au îndrăgostit de primul roman scris de Niffenegger pot jubila... Simetria ei
înfricoșătoare  este seducătoare şi plină de atmosferă.” — New York Times Book Review

"Înspăimântător de inteligent ... Milioane de cititori cărora le-a plăcut Soția călătorului în timp... vor găsi o temă similară în
Simetria ei înfricoșătoare: romantism care depășește toate barierele naturale... Delicios de înfiorător. " — Washington Post

"Niffenegger adună multă acţiune ... Sfârşitul cărţii este o surpriză reală ... Martin este complicat şi fascinant,
în special datorită abilității lui Niffenegger de a pătrunde în mintea lui ... Niffenegger este remarcabilă în
abordarea subiectului gemenilor ... Ea coboară abil în miezul temei, aratând o înţelegere profundă şi plină de
imaginație." — Los Angeles Times

"Niffenegger este o scriitoare extraordinar de sensibilă şi completă, iar Simetria ei înfricoșătoare este de o
minunată delicateţe." — Time

"Să urmezi un fenomenal blockbuster nu este ușor, dar Niffenegger se ridică la nivelul așteptărilor cu Simetria
ei înfricoșătoare. Fanii vor fi pe deplin răsplătiți în această poveste modernă cu fantome, inteligentă și unică...
Descrierile ei conduc cititorul în inima unui peisaj victorian capricios al frumuseții și morții... Hipnotic... O
poveste cu adevărat emoționantă, plină de personaje de neuitat... Un frumos testament al imaginației
roditoare şi al plăcerii de a povesti." — Chicago Sun-Times

Audrey Niffenegger este artist vizual şi profesor la Colegiul Columbia din Chicago. După romanul de debut
care a devenit în scurt timp un bestseller — Soţia călătorului în timp – autoarea a scris cartea Simetria ei
înfricoșătoare și două volume ilustrate, The Three Incestuous Sisters şi The Adventuress. Niffenegger a urmat
cursurile Institutului de Artă din Chicago și obținând diploma în 1991. Ea își expune picturile, desenele, benzile ilustate
și cărțile în Galeria Printworks din Chicago, încă din anul 1987. În 1997, lui Niffenegger i-a venit ideea de a realiza
o carte despre un călător în timp şi soţia sa. Ea și-a imaginat iniţial că acesta va fi un roman grafic, dar în cele
din urmă și-a dat seama că este foarte dificil să prezinte schimbările bruşte de timp cu imagini statice. Astfel,
a început să scrie un roman, și după șase ani a publicat Soţia călătorului în timp (2003), cu ajutorul editorului
independent MacAdam / Cage. Cartea a devenit în scurt timp un bestseller internațional și a fost ecranizată.
Cel de-al doilea roman al lui Audrey Niffenegger, Simetria ei înfricoșătoare, a fost publicat în 2009.
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Alte vieți decât a mea
de Emmanuel Carrère
Traducere de Doru Mareș

Premiul Marie Claire
Premiul cititorilor L'Express
Premiul Cresus

“La interval de doar câteva luni, viața m-a făcut să fie martor la două dintre
evenimentele de care îmi este cel mai frică pe lume: moartea unui copil trăită de
părinții acestuia și decesul unei femeie tinere – trăit de sotul și copiii lor.

Cineva mi-a spus atunci: ești scriitor, de ce nu scrii despre poveștile noastre? A
sunat ca un fel de poruncă, așa că am acceptat. Astfel am ajuns să spun
povestea prieteniei dintre un bărbat și o femeie, amândoi supraviețuind
cancerului, amândoi având un picior amputat și amândoi având aceeaşi profesie.

În această carte este vorba despre viață și moarte, despre boală, sărăcie lucie, dreptate şi, mai presus de toate,
dragoste. Și totul e adevărat.” – Emmanuel Carrere

„Este o carte de o sinceritate absolută, bulversantă pentru poveştile pe care le spune, sinceră, cu o precizie
magnifică. Este infinit de tristă, cu personaje incredibil de puternice în faţa sorții.” – Avis de Montrozier

“Alte vieți decât a mea este cartea fericirii smulse din ghearele disperării, cartea rațiunii, scrisă de această dată
cu permisiunea de a spune adevărul până la capăt. Furtuna înspăimântătoare a trecut, rămân doar cuvintele
care o descriu.” – Le Nouvel Observateur

“Cele mai frumoase pagini din Alte vieți decât a mea sunt cele în care este prezentată lupta dintre un bărbat și
abuzul unei societăți de credit, temă a priori puţin literară, dar aici admirabil exploatată. Per total, Emmanuel
Carrère se oprește asupra unei povești de dragoste foarte frumoase.” – Lire

“Complet atipică în construcție și în realizarea intrigii, Alte vieți decât a mea este o operă literară puternică a
cărei lectură nu ne poate lăsa indiferenți.” – Lire

Emmanuel Carrère este unul dintre cei mai prestigioși scriitori francezi contemporani. Licențiat în Științele-politice, el
este, de asemenea, scenarist și regizor. A debutat în 1982 cu un eseu dedicat cineastului german Werner Herzog, dar
primul său roman, L’Ami du jajuar, a apărut un an mai târziu. În 1998, el a scris scenariul pentru Ora de schi – adaptare a
romanului său cu titlul omonim pentru care i-a fost acordat Premiul Femina, în 1995. A urmat Adversarul, în 2000, una
dintre operele sale cele mai cunoscute, care a fost transpus în film de Nicole Garcia. Emmanuel Carrère se lansează în
ficţiune, în 2005, cu La Moustache, în calitate de autor, scenarist şi regizor. 2007 şi Un roman rus marchează întoarcerea în
literatura care l-a consacrat ca autor atipic. Alte vieți decât a mea, publicat în 2009, subliniază succesul autorului, Carrere
primind pentru acest roman Premiul Marie Claire, Premiul cititorilor L'Express şi Premiul Cresus. Limonov, cel mai recent
roman al său, a fost lansat în august 2011.

De același autor la Editura Trei
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Vocile
de Arnaldur Indridason
Traducere de Monica Vlad

Ascultă „vocile” pentru a afla numele criminalului

Al treilea volum din seria dedicată detectivului Erlendur, vândută în peste 26 de ţări

În Reykjavík, cu câteva zile înainte de Crăciun, Gudlauger, portar şi Moş Crăciun
de ocazie, este găsit înjunghiat în camera sa de hotel, într-o poziţie sexuală
compromiţătoare. În scurt timp, se dovedeşte că atât personalul, cât şi oaspeţii
hotelului au ceva de ascuns, însă secretul cel mai şocant are legătură directă cu
victima... Detectivul Erlendur descoperă imediat că, în spatele atmosferei aparent
calme şi ospitaliere a hotelului, mocnesc o mulţime de păcate.

„Încă un thriller poliţist de prima mână scris de Indridason, melancolia sa poetică fiind perfect asortată
cu adâncimea caracterizărilor de care se bucură personajele.” – Kirkus Reviews

„Remarcabil.” – Irish Times

„Te ţine în suspans până la ultima pagină.” – Mail on Sunday

Talentul deosebit al lui Indridason constă în faptul că reuşeşte să creeze o poveste palpitantă şi plină de
suspans, punând accent şi pe acea melancolie stranie a personajelor sale, izolate în propria lor
singurătate. Mare parte din forţa romanului Vocile vine din radiografierea atentă, dar succintă, a
emoţiilor, din gesturi aparent întâmplătoare şi replici semnificative, toate acestea dublând o intrigă
inteligent croită, capabilă să provoace fiori de spaimă. Dar „vocile” – vocea autorului, a detectivului
Erlendur, a victimei şi chiar a ucigaşului – te vor urmări multă vreme după ce ai închis cartea.

Arnaldur Indridason s-a născut în 1961, la Reykjavík. A lucrat mulţi ani ca jurnalist şi critic de film în
Islanda. Oraşul borcanelor, primul său roman, a câştigat Nordic Crime Novel Award. De aceeaşi
recunoaştere s-a bucurat şi al doilea roman al său, Liniştea mormântului, premiat cu prestigiosul CWA
Gold Dagger Award. Ambele cărţi fac parte dintr-o serie de 10 romane care îl au ca personaj principal pe
detectivul Erlendur. Din aceeaşi serie, publicată deja în peste 26 de ţări, face parte şi romanul Vocile.

„Bărbatul stătea aşezat pe pat, sprijinit de perete. Purta un costum roşu deschis de Moş Crăciun şi încă
avea căciuliţa pe cap, dar îi alunecase peste ochi. O barbă mare şi artificială de moş îi ascundea faţa. Îşi
desfăcuse cureaua lată din jurul taliei şi se descheiase la nasturii jachetei. Sub acea jachetă purta doar un
maiou alb. În zona inimii avea o rană mortală. Cu toate că erau şi alte răni pe trup, înjunghierea în inimă
fusese cauza morţii. Mâinile aveau urme de tăieturi, de parcă încercase să-i opună rezistenţă atacatorului.
Avea pantalonii căzuţi în vine.” – Vocile de Arnaldur Indridason

De același autor la Editura Trei
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Ochi holbați și păr vâlvoi
de Trevor Norton
Traducere de Bogdan Perdivară

Într-un stil jucăuş şi plin de umor, Trevor Norton ne invită să-i cunoaştem pe
marii excentrici ai lumii care nu au ezitat să se supună singuri la tot felul de
experimente în folosul umanităţii.

Mulţi savanţi au urmat sfaturile celebrului doctor din perioada victoriană, Jack
Haldane, şi anume „să nu faci niciodată experimente pe un animal dacă poţi
face pe un om” şi „nu-i cere nimănui să facă ceva ce tu n-ai face”. El şi tatăl său
au inhalat gaze periculoase pentru a testa eficienţa măştii de gaze pe care au
inventat-o. În timp ce inhala gaze sub presiune, a suferit fenomenul „ochi
holbaţi şi păr vâlvoi”, care dă titlul cărţii.

Poveştile din noua carte a lui Norton sunt incredibile, tulburătoare sau absurde. Zoologul Frank Buckland a
făcut un efort susţinut de a diversifica dieta naţională, testând pe propria piele tot ceea ce îi ieşea în cale, de la
trompă fiartă de elefant la supă de melci. Unii medici au contractat în mod intenţionat boli de sânge mortale,
sperând să găsească remediul împotriva lor. Avem apoi cazul chirurgului care a fost dat afară şi care a
câştigat ulterior Premiul Nobel pentru că şi-a înfipt un cateter în inimă.

E uimitor când ne gândim că multe dintre lucrurile pe care astăzi le luăm ca atare – anestezicele, imunizarea –
nu sunt numai descoperiri relativ recente, ci şi rezultatul unor acte uluitoare de curaj de care au fost capabili
savanţii. Cartea lui Norton ne familiarizează cu ceea ce înseamnă cercetarea ştiinţifică şi ne oferă un tablou
viu al unei lumi în care oamenii se ameţeau cu gaz ilariant, laudanum sau vreun alt narcotic la modă. Până şi
Reginei Victoria îi plăcea puţin cloroform.

Trevor Norton, fiind el însuşi un biolog specializat în fauna marină, foloseşte doza perfectă de umor şi
tensiune în relatările sale. Printre figurile ieşite din comun pe care le descrie se numără John Hunter,
chirurgul remarcabil al lui George al III-lea, care s-a infectat înadins cu gonoree şi sifilis; laicul Frank
Buckland, care le servea invitaţilor arici şi căţeluşi, în timp ce suricatele şi iepurii-de-câmp ţopăiau prin
sufragerie, şi care dădea dovadă de atâta zel în operaţiunea de disecţie încât „slujnicele în vârstă îşi
ascundeau pisicile când îl vedeau”. Totuşi, s-a oprit la tocană de cârtiţă şi urechelniţă – cea din urmă fiind
„groaznic de amară”.

Întâlnim eroi la tot pasul: un doctor francez care a ieşit în largul Oceanului Atlantic, plutind în derivă, pentru
a vedea cât poate supravieţui un naufragiat. Haldane – tată şi fiu – au avut curajul de a se supune de
bunăvoie la experimente periculoase pentru a sprijini efortul de război. Oameni care au refuzat să facă
serviciul militar nu s-au dat în lături să se infecteze cu râie, în timp ce soţii Curie s-au infestat cu elemente
radioactive pentru binele umanităţii.

Totuşi, experimentele nu s-au soldat întotdeauna cu succes: Thomas Beddoes a adus vaci în camerele
pacienţilor săi pentru ca aceştia să poată inhala „respiraţia revigorantă” a animalelor; cu toate astea, n-a reuşit
decât să le umple covoarele de murdărie.

Cu siguranţă, cartea aceasta vă va face să vă cutremuraţi, să râdeţi şi să vă minunaţi de curajul şi nesăbuinţa
unor oameni care, ignorând propriul confort, ne-au îmbunătăţit vizibil vieţile.
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Căsătorie din dragoste. Oare mai există?
de Pascal Bruckner
Traducere de Irina Mavrodin

O fascinantă istorie a căsătoriei din dragoste.

Casătoria din dragoste este de fapt o moțiune inventată târziu, în secolul al–XX-lea.
Dragostea nuși-a găsit inițial locul în "instituția" numită căsătorie și, oricât de ciudat sună
pentru noi, occidentalii, există și astăzi multe culturi în care dragostea și căsătoria nu au
prea multe în comun. În multe țări, căsătoria este încă o afacere de familie, un business
pus la caleși oraganizat de părinți.

Cu toate acestea, deși recentă, căsătoria din dragoste pare să-și fi trăit deja vremurile de
aur. Să fi trecut direct de la apogeu la criză.

Și atunci, ce mai este ea? O realitate, o dorința, un deziderat?... Să fi rămas un simplu mit al umanității, născut
târziu și apus devreme?

Tocmai aici este problema. Chiar și pentru rafinatul Occident, căsătoria din dragoste începe să ridice
probleme serioase: cu cât trăim mai mult, cu atât devine mai apăsător angajamentul pe viață. Cum poate o
căsătorie făcută din dragoste să rămână la fel de ferice timp de 30, 40, 50, chiar 60 pe cât era la început?

Împletind informații, povești și anectode, Pascal Bruckner tratează cu seriozitate o temă care merge direct la sufletul cititorului.

De același autor la Editura Trei
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Povestea anului 2012
de John Major Jenkins
Traducere de Monica Vlad

„Povestea anului 2012 este o călătorie fascinantă prin istoria civilizaţiei maya,
extrem de avansată într-o mulţime de domenii: astronomie, matematică,
arhitectură, artă şi mitologie. Bazându-se pe o documentaţie temeinică,
studiul lui Jenkins acordă o atenţie specială „celei mai controversate date
din istorie” – Stanislav Grof, autorul lucrărilor Psychology of the Future, The
Cosmic Game şi When the Impossible Happens

Pe 12 decembrie 2012 se sfârşeşte un ciclu amplu din Calendarul Lung al
civilizaţiei maya. Mayaşii au anticipat că, la acea dată, Pământul, Soarele şi
centrul galaxiei noastre, Calea Lactee, se vor afla într-o „aliniere cosmică”
extrem de rară. Mulţi cred că lumea, aşa cum o cunoaştem acum, va suferi o transformare în 2012, dar
puţini sunt la curent cu semnificaţia acestei date.

ÎN STUDIUL DE FAŢĂ, VEŢI DESCOPERI:

 cum au conceput mayaşii calendarul al cărui sfârşit de ciclu va fi în 2012 şi cum funcţionează acesta;
 cum a fost redescoperit calendarul antic în vremurile moderne;
 cum a fost abordat subiectul legat de anul 2012 de către savanţi, îndrumători spirituali şi cultura populară;
 care sunt principalele controverse şi enigme din jurul acestui subiect;
 cum putem alege din cantitatea uriaşă de informaţii pe tema respectivă, folosind străvechile

învăţături ale civilizaţiei maya pentru a înţelege locul nostru în istorie.

John Major Jenkins este un cercetător independent, specializat în studiul filosofiei şi cosmologiei maya.
A publicat numeroase cărţi şi articole ştiinţifice şi a călătorit frecvent în Mexic şi America Centrală,
implicându-se activ în conservarea acestor zone încărcate de mit şi istorie.
Considerat un pionier în cadrul mişcării moderne legate de anul 2012, Jenkins s-a dedicat cercetării
misterelor din culturile mesoamericane, reuşind să clarifice o serie de concepţii eronate privind sfâşitul
marelui ciclu de evoluţie din calendarul mayaş.
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Prima şedinţă de psihoterapie
de Robert Neuburger
Traducere de Nicolae Baltă

Ideea aflată la originea celor douăzeci de convorbiri publicate în această
carte, apărute iniţial în Psychologies Magazine, a fost de a le da unor femei,
bărbaţi şi cupluri ocazia de a se întâlni cu psihanalistul Robert Neuburger
pentru o singură consultaţie şi de a hotărî apoi dacă problematica lor are
nevoie — sau nu — de o psihoterapie. Din spatele întrebărilor apare, de
fiecare dată, o poveste singulară şi impresionantă, spusă cu încredere şi
ascultată cu atenţie şi respect.

Umanistă, utilă şi angajată, această carte deosebită arată că oferirea unui
spaţiu de discuţie şi elaborare este deseori mai eficientă decât prescrierea

unor „pastile de fericire“.

Robert Neuburger, psihiatru, psihanalist, terapeut de cuplu şi de familie este şi autorul cărţilor Rituels
familiaux, On arrête? On continue?: Faire son bilan de couple şi L’Art de culpabiliser.

"Valentine ne oferă ocazia de a reaminti o regulă importantă, cea de a nu începe să tratezi un simptom
înainte de a-i înţelege funcţia. Am fi putut fi tentaţi să o sfătuim să se adreseze unui terapeut
comportamentalist, dată fiind natura invalidantă a simptomului ei de fobie a conducerii pe autostradă.
Dar o ascultare mai atentă ne arată că acest simptom este un compromis între o nevoie nouă de-a ei, cea
de a se autonomiza, de a se descotorosi de armura culpabilităţii, de a se îndepărta de dependenţele ei, şi
o nevoie de stabilitate, de siguranţă, ca şi de o teamă de a-şi părăsi căminul. Decât să ne străduim să îi
suprimăm simptomul fobic, riscând să se transforme pur şi simplu într-altul, e preferabil să o ajutăm
printr-o psihoterapie să îşi înţeleagă contradicţiile interne. Devenind inutil, simptomul ar trebui să
dispară spontan." – Dr. Neuburger

"După şedinţă, m-am simţit foarte uşurată, aveam senzaţia că scăpasem de una dintre poverile mele şi că
înţelegeam. Ştiam că sufeream de o negare a corpului meu, dar nu înţelesesem că motorul comportamentului
meu era să mă pun în pericol. Am fost frapată de neutralitatea doctorului Neuburger şi am putut uita că era
de faţă, că era bărbat şi asta mi-a permis să vorbesc cu propriile cuvinte despre suferinţele mele. Nu am
încetat întâlnirile cu bărbaţii, dar, pentru prima dată, am anulat întâlniri în ultima clipă, fiindcă mi-a fost
teamă să mă pun în primejdie. Îmi dau seama că trebuie neapărat să fac o terapie, şi o s-o fac." – Marina
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Anorexia, o stranie violenţă
de Vladimir Marinov
Traducere de Delia Şepeţean Vasiliu

Anorexia nervoasă şi bulimia reprezintă în acest moment patologii
extrem de grave şi nu mai puţin enigmatice. Cea mai afectată este
populaţia de sex feminin, iar numărul cazurilor a crescut constant şi
considerabil începând cu a doua jumătate a secolului 20.

Cartea este rodul a cincisprezece ani de activitate desfăşurată deopotrivă
în instituţii psihiatrice şi în practică privată. Pacientele care au stat la baza
acestui studiu (mai mult de o sută de femei, cu vârste între 18 şi 50 de ani)
au fost urmărite fie în terapii scurte, pe perioada spitalizării, fie în analize
de lungă durată realizate în clinici de psihoterapie sau în practică privată.

Pe parcursul cărţii, sunt prezentate în esenţă trei studii de caz cu paciente adulte, abordarea sprijinindu-se
însă pe întreaga experienţă psihoterapeutică a autorului. Sunt analizate, printre altele, raportul anorexiei
cu problematica vampirismului ocular, cu figura dublului, cu imaginea unui "corp pentru cinci" şi cu
membrii familiei. De asemenea, mecanismele de apărare nespecifice şi strategiile defensive specifice sunt
puse în evidenţă, subliniindu-se locul alimentului în structura psihică a pacientelor, sexualitatea şi
agresivitatea lor, violenţa specifică, precum şi limbajul lor verbal şi corporal. Întregul ansamblu al
metapsihologiei freudiene este evidenţiat astfel prin intermediul acestei patologii.

Vladimir Marinov este profesor de psihopatologie la Universitatea Paris XIII şi membru al Asociaţiei
Psihanalitice Franceze. Este autorul studiului "Figuri ale crimei la Dostoievski" şi coautor al lucrării
colective "Anorexie, adicţii şi fragilităţi narcisice", apărute la Editura Trei.
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Adevărul despre adolescente
de Karen Zager & Alice Rubenstein
Traducere de Oana-Marina Badea

Ce este „normal” până la urmă? Adevărul este că nu există un singur răspuns simplu la
întrebarea „Ce este normal”? Ceea ce este „normal” pentru tine depinde de lucruri
precum vârsta, cultura ta, mediul familial, convingerile religioase, grupul tău sau chiar
talentele, interesele tale unice şi valorile personale. Aşadar, normalul poate include multe
lucruri. Ceea ce este tipic într-o familie poate fi foarte neobişnuit în alta. De exemplu, o
prietenă de-a ta poate vorbi foarte uşor cu părinţii ei despre întâlnirile cu băieţii şi sex, în
timp ce părinţii tăi îşi ies din minţi doar la auzul cuvântului „sex”.

Ca psihologi cărora le place să lucreze cu adolescenţii, am vorbit cu sute de fete adolescente
despre grijile şi preocupările, succesele şi eşecurile, conflictele şi visurile lor. Fetele cu care

am vorbit ne-au convins că, pentru a naviga pe râurile tumultuoase ale adolescenţei, fetele au nevoie de informaţii şi idei
despre cum să gestioneze provocările şi alegerile pe care le implică o adolescenţă normală. Aşa că ne-am hotărât să scriem o
carte care să le ajute în mod direct pe adolescentele ca tine şi chiar pe părinţii şi profesorii tăi. Nu am vrut să presupunem că ştim
ce vor adolescentele să afle, am vrut să le întrebăm direct. Şi asta am şi făcut. Le-am pus adolescentelor din toată America
următoarea întrebare: „Dacă aţi avea şansa să discutaţi în particular şi confidenţial cu un expert care cunoaşte şi înţelege foarte
bine preocupările adolescentelor de astăzi, ce l-aţi întreba?”

Adolescentele pe care le-am chestionat fac parte din aproape toate grupurile rasiale, etnice şi religioase din ţară. Unele
dintre ele locuiesc în oraşe, altele în suburbii, iar altele în oraşe mici sau la ţară. Unele dintre familiile lor sunt bogate, unele
au venituri medii,  iar altele au foarte puţini bani. În total, adolescentele ne-au adresat mai mult de 6000 de întrebări. Spre
surprinderea noastră, rasa, religia, sau originea etnică nu au părut să conteze prea mult – nici măcar zona în care locuiau
sau veniturile familiei lor. Deşi ne-ar fi făcut plăcere să răspundem la fiecare dintre ele, pur şi simplu nu ar fi încăput toate
în această carte! Aşa că am ales acele întrebări care au fost puse cel mai des.

Dintre miile de întrebări care ni s-au adresat, cele care apăreau cel mai des erau legate de ceea ce este „normal”. O
tânără de 16 ani ne-a întrebat „Care este graniţa dintre normal şi anormal?” O fată de 13 ani voia să ştie: „Toate
adolescentele de vârsta mea au aceleaşi probleme?” Iar una de 15 ani ne-a întrebat „Care sunt problemele cele mai
des întâlnite la adolescente?” Prin urmare, ne-am gândit că este foarte important să vorbim despre „normalitate” în
ceea ce le priveşte pe adolescente. Gândeşte-te un minut la ceea ce consideri tu a fi normal. De exemplu, crezi că
este normal să te cerţi cu părinţii? E normal să bei sau să consumi droguri? Este normal să ai un iubit stabil? Este
normal să vrei să petreci mult timp la tine în cameră, singură?

[…] Pe când citeşti această carte, ţine minte că, tot aşa cum nu există un singur înţeles al cuvântului „normal”, nu
există un singur răspuns corect la multe dintre aceste întrebări. […] Vei găsi multe idei noi şi sfaturi utile în această
carte. Dar nu vei şti dacă ceva funcţionează, dacă nu încerci. Poate fi foarte stresant să fii adolescentă în ziua de
astăzi. Noi credem că această carte te va ajuta.

“Este o carte uimitoare. Multe întrebări le-aş fi pus şi eu. I-am arătat-o şi mamei. Ne-a îmbunătăţit foarte mult
relaţia. Este o carte minunată.” – Erin, de 15 ani

“Am citit cartea şi eu, şi mama mea, şi ne-a plăcut amândurora! Am avut suişuri şi coborâşuri în relaţia noastră,
dar această carte este o resursă excelentă pentru iniţierea discuţiilor şi înţelegerea dificultăţilor pe care le înfruntăm
fiecare dintre noi.” – Emily, de 16 ani
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Părţi juvenile, întinse
de George Nechita

«Am fost întrebată dacă aş vrea să mă uit peste un volum de poezie – dacă-mi
place, poate scriu cîteva rînduri. Am întrebat cîţi ani are poetul. Mi s-a spus că
35, dar ce importanţă are? Pentru mine, are. Mi-am exprimat reticenţa – am
convingerea că, dacă un poet nu s-a făcut cunoscut pînă la 30 (35?), nu e chiar
lucrul cel mai bun. Se pare că am dat peste excepţia care confirmă regula. Am
mai întrebat, după lectură, doar dacă autorul este din Braşov (îmi amintea de
prietenii mei Marius Oprea, Andrei Bodiu şi Caius Dobrescu, de poezia în care
credeam noi încă de pe vremea cînd eram foarte tineri şi cunoscuţi ca grup,
Grupul de la Braşov). Am găsit în paginile citite ceea ce sper întotdeauna să
întîlnesc, înainte de orice, în poezie: un om adevărat. Şi o rară, emoţionantă
combinaţie între tranşanţă şi puritate (a intransigenţei), o frumuseţe umană pe
care nu am mai întîlnit-o de multă vreme în poezia de pe la noi. Volumul, bazat pe nişte enigmatice
recurenţe, e o construcţie stranie de la început pînă la sfîrşit. În centru, un personaj ca de roman, care-şi face
scenariile lui, unde încap atîtea lucruri, cu tot cu ecourile lor tulburătoare. „De când m-am văzut între cele
două oglinzi, pictez peisaje marine”, sună un vers. Să vedem ce face un om cu oglinzile, cu o suprafaţă
marină şi cu ceea ce ascunde calmul ei. » – Simona Popescu

«Poezia, nu-i așa, trebuie să fie rușinoasă și discretă, aș spune ca o fată mare, dacă nu ar fi considerată în
același timp demodată și neseducătoare. Poezia trebuie să stea la locul ei, să aștepte să-i vină rândul, poate în
alt secol, în alte vremuri, cu alți oameni și alte obiceiuri. “Nu, nu se poate, înălțimea ta, că e prea rufoasă! Nu
se cuvine să se arate în lume în halul în care e!...”, îi spunea prințului însuși tatăl Cenușăresei. Iar continuarea
era: „fata se așeză pe un scăunel, scoase din picior papucul de lemn ce trăgea câteva ocale, și încălță condurul,
care-I veni ca turnat”.

Cercul Poeților Apăruți își propune să le ofere poeziei și poeților condurul vizibilității, fără a-i deposeda de
dragii lor saboți grei din lemn cu care se strecoară lent și obligatoriu discret prin meandrele
contemporaneității.

Cine este George Nechita? Când a aflat că trebuie să scriu câteva rânduri despre el în această scurtă
prezentare, m-a somat: „să spui că nu mă cunoști”. E adevărat, George Nechita e un perfect necunoscut în
lumea literară românească, inclusiv pentru mine. Însă cu cât ne e mai străin, cu atât vocea lui poetică inedită
ne ia și mai mult prin surprindere. Mi se pare a fi de fapt un personaj imponderabil, când foarte prezent, când
absent din propria poezie, un jucăuș care scapă printre degete chiar și după citiri succesive, un tehnician al
apropierilor și distanțărilor repetate și un rebel blând. George Nechita trăiește în acest moment vârsta ideală
pentru poezie, aceea a inocenței lipsite de naivitate.» – Svetlana Cârstean

George Nechita s-a născut în 1974, la Constanța. A absolvit Academia de Arte din București, în 1998, cu o
lucrare de diplomă care avea drept temă relația dintre formă și afecte. A participat la mai multe expoziții de
grup și a avut două expoziții personale: Expunere, la galeria Galateca, în 2002, și my Petit underground, la Art
Jazz Club, în 2004. Parți juvenile, întinse  este cartea sa de debut.
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Totul contează!
de Ron Currie Jr.
Traducere de Gabriella Eftimie

Comparat adesea cu Kurt Vonnegut sau Raymond Carver, Ron Currie Jr. este,
la doar 36 de ani, unul dintre cei mai promiţători tinerii scriitori ai Americii.

Încă din burta mamei, Junior Thibodeau ştie cu precizie cât mai are de trăit
lumea în care el încă n-a apărut: o voce misterioasă îi descrie cum un meteorit
va distruge Pământul în exact 36 de ani, 168 de zile, 14 ore şi 23 de secunde de
la naşterea lui. Cu vestea neliniştitoare a apropiatei apocalipse în minte, Junior
se va întreba întreaga viaţă: „Oare contează ceva din ceea ce fac?” Aceeaşi voce
însă îi dezvăluie şi secrete despre tatăl, fratele şi iubita lui, îi oferă şi remediul
pentru cancer şi-l ajută să împiedice bombardarea unor clădiri de birouri. Deşi

este în mod limpede un ales şi are veleităţi de adevărat profet, Junior nu poate câştiga fiecare bătălie…

Romanul Totul contează! a primit Premiul Alex Award al American Library Association şi a ocupat
locuri fruntaşe în topurile de carte pe 2009 ale publicaţiei Los Angeles Times, ale postului National
Public Radio şi ale site-ului Amazon.com.

Într-un roman sclipitor şi plin de umor – uneori, tandru, alteori, muşcător, Ron Currie Jr. parodiază
savuros distopiile ce anunţă Apocalipsa şi creează un personaj a cărui inocenţă la marginea genialităţii
aminteşte de Forrest Gump. Dincolo de apocalipsele minore ale vieţii de zi cu zi, de oroarea unei lumi în
continuă degradare, esenţial rămâne acest mesaj: TOTUL CONTEAZĂ!

„Totul se termină şi Totul contează.

Totul contează, dar nu în ciuda dispariţiei tale şi a celor pe care-i iubeşti, ci tocmai din această cauză.
Acest Tot e tot ce ai — buzele nevestei tale, ochii fiicei voastre, inima fratelui tău, oasele lui taică-tău şi
propria ta durere — şi după acest Tot nu mai urmează nimic. Aşa c-ai făcut bine când ai întâmpinat cu
inima deschisă acest Tot, atât binele, cât şi răul, şi că te-ai agăţat de el. Adună-le şi pune-le bine. Încearcă
să afli rostul durerii şi nu te da bătut niciodată, nici măcar o dată, de acum încolo. Pentru că toate sunt la
fel şi toate sunt de neînţeles şi, totuşi, de preferat unei singure alternative teribile.”– Ron Currie Jr.

Ron Currie Jr. s-a născut în 1975, în Waterville, Maine, SUA. A publicat ficţiune în Glimmer Train, The
Sun, Other Voices, The Nervous Breakdown şi Night Train. A debutat editorial în 2007 cu volumul de
povestiri God is Dead, recompensat cu Young Lions Fiction Award decernat de New York Public
Library. În 2009 a publicat romanul Totul contează!, care a avut un mare succes de critică şi de public.
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Terapia Gerson
de Charlotte Gerson & Beata Bishop
Traducere de Bogdan Chircea

Medicina modernă este împărțită în două. O jumătate, susținută de
tehnologia de vârf, dă rezultate strălucite în privința afecțiunilor acute și a
urgențelor. Cealaltă jumătate, care se ocupă de afecțiunile cronice
degenerative, bate pasul pe loc, incapabilă să ofere ceva mai mult decât
tratamentul simtomatic pentru cele mai răspândite și mai grave afecțiuni, de
la cancer până la afecțiunile cardiace și hipertensiune, de la diabet și artrită
la obezitate morbidă. Toată lumea e convinsă că aceste “afecțiunți ale
civilizației moderne” sunt nu doar incurabile, ci și inevitabile.

Terapia Gerson pentru vindecarea cancerului și a altor afecțiuni cornice
contrazice toate afirmațiile de acest gen. Fiind un ghid complet de teoria și practica Terapiei Gerson,
creată în urmă cu peste 80 de ani de doctoral Max Gerson (1881 - 1959), cartea demonstrează că
alimentația nesănătoasă, săcară din punct de vedere nutrițional și toxică este principala cauză a
îmbolnăvirii populației din ultimii ani.

Charlotte Gerson, fiica doctorului Max Gerson, cel care a elaborat Terapia Gerson, a dus mai departe
opera tatălui ei, înființând în 1977 Institutul Gerson. Această organizație nonprofit are drept scop
educarea și pregătirea oamenilor în înțelegerea Terapiei Gerson, un tratament alternativ și netoxic
pentru cancer și alte boli degenerative cornice.

Beata Bishop, scriitoare și psihoterapeută, este chiar una dintre persoanele vindicate de cancer prin
Terapia Gerson, în 1981.
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De ce te îngrași!
de Gary Taubes
Traducere de Liviu Mateescu

Consumăm prea multe calorii și facem prea puțină mișcare – acestea sunt
explicațiile standard care ni se oferă drept cauze ale unui fenomen ce riscă să
capete proporții endemice: creșterea generală în greutate a populației. Atunci,
de ce toate dietele bazate pe reducerea consumului de calorii și pe
suplimentarea exercițiilor fizice, până la urmă, dau greș?

„Dacă atât de mulți oameni se îngrașă și devin diabetici din cauză că au primit sfaturi
greșite, nu ar mai trebui să ne pierdem timpul cu determinarea exactă a cauzei.
Povara numeroaselor boli legate de creșterea excesivă a greutății copleșește deja nu
numai sute de milioane de indivizi, ciși întregi sisteme sanitare.” – Gary Taubes

Dacă doctorul vă spune că vă îngrășați pentru că mâncați prea mult și faceți prea puțină mișcare (cu alte
cuvinte, sunteți prea lacom și prea leneș), să nu-l credeți! Citiți «De ce te îngrași!» ca să înțelegeți de ce!

În această carte, scrisă ca un răspuns la reacțiile stârnite de precedentul lui bestseller, Good Calories, Bad
Calories, Gary Taubes examinează critic mitul legat de cauza creșterii în greutate a populației. El
argumentează convingător, direct și în spirit practic, că excesul unor anumite tipuri de carbohidrați din dieta
modernă este motivul care a condus la creșterea masivă în greutate a oamenilor din zilele noastre – nu
grăsimile, și nici caloriile în exces.

Taubes pune în antiteză știința nutrițională eronată a ultimului secol – la fel de dăunătoare ca a spune că
raportul „calorii consumate vs. calorii eliminate” este singurul motiv al îngrășării –, și știința corectă, ignorată
în toată această perioadă. În același timp, autorul dă răspunsuri la cele mai stringente întrebări: De ce unii
oameni sunt slabi, iar alții, grași? Cum ne influențează ereditatea și exercițiile fizice greutatea? Ce alimente
trebuie să mâncăm și pe care trebuie să le evităm?

Plină de informații esențiale și încheindu-se cu o dietă ușor de urmat, De ce ne îngrășăm constituie o lectură
esențială pentru înțelegerea unei epidemii mondiale și un ghid în care să aflăm ce e de făcut pentru a o combate.

„Simţul critic al lui Taubes este atât de ascuțit și de vehement, încât lectura cărții sale o să vă schimbe felul în
care înțelegeți caloriile, piramida alimentară și dieta zilnică.” - Men’s  Journal

„Riguros documentată și competent alcătuită… Repune în discuţie modul în care dieta ne afectează
organismul și ne arată cum am putea s-o modificăm pentru a o face mai sănătoasă. Taubes ne face un mare
serviciu tuturor aducând în discuție aceste subiecte.” - Dennis Rosen, The Boston Globe

Gary Taubes s-a născut în 1956, în Rochester, New York. A studiat fizica aplicată la Universitatea Harvard şi
ingineria aerospaţială la Universitatea Stanford. După un master în jurnalism la Universitatea Columbia, în
anul 1981, s-a alăturat echipei Discover magazine. Deşi, iniţial s-a concentrat pe domeniul fizicii, în ultimii ani,
a început să fie preocupat de medicină şi nutriţie. Este autorul mai multor cărţi de popularizare a ştiinţei:
Nobel Dreams Nobel (1987); Bad Science: The Short Life and Weird Times of Cold Fusion (1993); Good Calories, Bad
Calories (2007). Gary Taubes a câştigat de trei ori Premiul The Science in Society, acordat de National
Association of Science Writers.



20

Amintiri despre viitor
de Erich von Däniken
Traducere de Laura Karsch

O carte fascinantă, deschizătoare de drumuri, care a influenţat generaţii
de oameni dornici să ştie! Vândută în peste 7 milioane de exemplare!

„Numeroase descoperiri arheologice, aparent misterioase, şi multe indicii din
scrierile străvechi ale omenirii l-au determinat pe Erich von Däniken să
pornească în căutarea unor explicaţii pentru misterele neelucidate ale
trecutului. Concluziile uimitoare la care ajunge autorul ne-ar putea convinge
să ne revizuim imaginea despre istoria timpurie a Pământului. Ele deschid
deopotrivă perspective noi asupra progresului tehnicii de azi şi de mâine.”

Cu aceste cuvinte era anunţată, în 1968, apariţia cărţii de faţă, care a declanşat, prin concluziile sale
surprinzătoare, ce nu se limitau la arheologie, un val de indignare în rândurile oamenilor de ştiinţă, dar,
pe de altă parte, şi un viu entuziasm în rândul publicului larg.

Erich von Däniken a sustinut ca Pământul a fost vizitat în timpuri străvechi de către fiinţe inteligente
extraterestre, si ca acestea au creat de fapt homo sapiens. Chiar dacă şi-a argumentat teza prin cercetări
întreprinse cu rigurozitate în lumea întreagă, ea a rămas destul de controversată. Totuşi, succesul enorm
al cărţii sale a demonstrat că subiectul abordat este unul de mare interes. În decurs de doi ani, cartea a
atins numai în Germania un tiraj de peste cinci sute de mii de exemplare.

Cercetările şi descoperirile lui Erich von Däniken nasc şi astăzi discuţii aprinse. Numărul adepţilor săi
creşte de la an la an. Din acest motiv, am considerat oportună reeditarea în limba română, într-o
traducere nouă şi necenzurată, a cărţii sale de debut, care nu a pierdut nimic din caracterul exploziv,
incitant şi senzaţional, atât în privinţa limbajului, cât şi a conţinutului. În prefaţa nouă a cărţii, Erich von
Däniken analizează reacţiile pro şi contra stârnite de tezele sale, pe care le reexaminează în contextul
cunoştinţelor recent dobândite.

Erich von Däniken s-a născut în 14 aprilie 1935 la Zofingen, Elveţia. Pentru a-şi demonstra teoria
paleoastronautică, a publicat peste 30 de titluri, traduse în 32 de limbi, cu un tiraj total cumulat de
aproximativ 60 de milioane de exemplare.
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Știința și misterele OZN
de Stanton T. Friedman
Traducere de Liviu Mateescu

Călătorii interstelare, prăbuşiri ale unor nave şi evenimente muşamalizate
de guvern

Citiţi această carte pentru a vă schimba părerea despre fenomenul OZN!

ÎN SFÂRŞIT, ADEVĂRUL DIN SPATELE OZN-URILOR!

Ştiinţa şi misterele OZN aruncă o privire cuprinzătoare asupra datelor
ştiinţifice legate de fenomenul farfuriilor zburătoare. Stanton T. Friedman,
conferenţiar şi specialist în fizică nucleară, şi-a sintetizat cei 40 de ani de
cercetări despre OZN-uri într-o carte ce prezintă o varietate impresionantă de sisteme spaţiale şi de
sisteme nucleare avansate secrete. El răspunde la o serie de întrebări de fizică într-un limbaj accesibil şi
nespecialiştilor şi ajunge la concluzia că zborul interstelar este posibil fără a încălca legile fizicii.

Cartea adună informaţii şocante din mai multe studii de anvergură dedicate fenomenului OZN, care n-au
fost suficient dezbătute de-a lungul timpului. Pune mereu întrebarea „de ce”: de ce guvernul
muşamalizează unele informaţii, de ce extratereştrii vin pe Pământ şi de ce nu aleg să aterizeze direct pe
gazonul de la Casa Albă. Friedman dezvăluie informaţii despre programul SETI şi aminteşte de
aversiunea scriitorilor de science-fiction faţă de OZN-uri. De asemenea, vorbeşte despre ideile
preconcepute faţă de cei care cred în extratereştri şi e de părere că fenomenul OZN ar trebui susţinut cu
mai multă convingere de mass-media şi de comunitatea ştiinţifică.

„Friedman a trăit şi a lucrat în lumea programelor guvernamentale ultrasecrete dedicate rachetelor şi, prin
urmare, este în măsură să formuleze adevărul în privinţa păstrării secretului legat de OZN-uri de către
autorităţi. El a reuşit ceea ce şi alţi autori încearcă de multă vreme să facă: a stabilit noi standarde în cercetarea
ştiinţifică în domeniul OZN-urilor.” – John F. Schuessler, director emerit internaţional, Mutual UFO Network

„Oare numai nebunii şi ciudaţii văd farfurii zburătoare? Ştiinţa şi misterele OZN demolează această prejudecată,
îi pune la punct pe denigratorii fenomenului şi ne spune adevărul din spatele apariţiilor OZN-urilor. Friedman
s-a întrecut pe sine însuşi.” – Robert Swiatek, fizician, cercetător în domeniul OZN-urilor

Stanton T. Friedman are o licenţă şi un masterat în fizică la Universitatea din Chicago. A ţinut o
conferinţă cu titlul „Farfuriile zburătoare EXISTĂ!” în peste 700 de facultăţi şi de adunări de specialitate
nu doar din SUA, ci şi din alte ţări. A apărut la radio şi la TV, inclusiv la „CBS Sunday Morning”, „Larry
King Live”, „Nightline” şi „Unsolved Mysteries”. E coautorul volumelor Top Secret/ Majic – despre
Operaţiunea Majestic 12 şi Crash at Corona: The Definitive Study of the Roswell Incident. A fost primul
cercetător civil al acestui important eveniment. Este, de asemenea, coautor al volumului Captured! The
Betty and Barney Hill UFO Experience.


