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Literatura este locul unde merg să explorez cele mai înalte și mai 

joase locuri ale societății umane și ale spiritului uman, unde sper 

să găsesc nu un adevăr absolut, ci adevărul poveștii, al 

imaginației și al inimii. 

Salman Rushdie 
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Biblioteca de la miezul nopții 

de Matt Haig 

             O singură bibliotecă. O infinitate de vieți. Care e cea 

mai bună? 

Între viață și moarte există o bibliotecă cu rafturi 

nesfârșite și cărți infinite. Fiecare carte prezintă povestea vieții 

tale în orice formǎ posibilă. Te-ai gândit vreodată cum ar fi fost 

viața ta dacă luai alte decizii? Dacă ai fi avut ocazia să-ți repari 

greșelile și să-ți alegi o nouă viață ai face-o? 

            Matt Haig, unul dintre cei mai creativi scriitori 

contemporani, reușește să îmbine lumea reală cu fantasticul într-

o carte cu adevărat emoționantă, care ne învață să prețuim viața 

pe care o avem și să trecem peste regrete. 

După ce Nora Seed, protagonista cărții, pierde lupta cu 

depresia în urma unor evenimente devastante, ea ajunge în 

Biblioteca de la miezul nopții. Aici o întâlnește pe doamna Elm, 

bibliotecara liceului urmat de Nora și o persoană apropiată ei în 

momentele grele din adolescență, care o ajută să înțeleagă rolul 

venirii ei la bibliotecă: aflându-se între două lumi – viațǎ și 

moarte - Nora are ocazia să-și elimine 

dintre regrete prin experimentarea unor 

noi vieți. Da, chiar este atât de simplu. 

   

 

           Așa cum ne-am putut da 

seama, biblioteca reprezintă, de fapt, o 

prelegere în teoria universurilor paralele, 

filozofie si nedeterminare cuantică, un loc al 

deciziei și al regretelor, fapt simbolizat în mod 

direct de „Cartea regretelor” cu ajutorul 

căreia Nora își alege ce vieți vrea să încerce. 

Renunțarea la luptǎ nu a fost ultima decizie pe 

care Nora a trebuit să o ia. De acum, are 

ocazia să treacă printr-un număr infinit de vieți, 

până o va găsi pe cea potrivitǎ sau până alege 

moartea definitivă. Singura regulă a bibliotecii o 

reprezintă păstrarea constantă a speranței: 

fiind un topos terapeutic al Norei, stările ei 

mențin și starea de echilibru a locului.   

     Aşadar, un concept simplu cu o intrigă 

captivantă și un  personaj principal surprins în 

continuă dezvoltare - fapt ce conferă textului și un 

caracter de Bildungsroman.  

 



Recomand această carte atât adolescenților în confruntare cu probleme personale, cât și oricǎrui 

cititor, pentru a 

debloca un anumit 

potențial ascuns în 

viețile fiecăruia 

dintre noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPA LUANA 
 

 

Nu trebuie să facem totul ca să fim totul(...)Cât suntem 

în viață, dispunem de un viitor cu posibilități infinite.  

Ieri eram convinsă că nu mai am niciun viitor și că e 

imposibil să-mi accept viața așa cum e. Și, cu toate acestea, 

astăzi, aceeași viață dezordonată este plină de speranță. De 

potențial. 

 

 



 

Amândoi mor la sfârșit 

                                                                      

 de Adam Silvera 

 

             Ultimul meu Mesaj ar fi despre cum trebuie să-ți 

găsești oamenii. Și să tratezi fiecare zi ca pe o viață 

întreagă. Acestea sunt cuvintele creatoarei aplicației 

Ultimul Prieten, cuvinte care stau la baza cărții și care, 

după părerea mea, ar trebui întrebuințate vieții 

fiecăruia.   

Ce ai face dacă ai afla că urmează să mori? Aceasta 

este problema de la care a început totul și, de 

asemenea, o întrebare pe care ar trebui să ne-o adresăm cu toții. Dacă ar fi să formulez nucleul cărții într-o 

singură propoziție, cred că cea mai potrivită ar fi: Cum ți-ai petrece ultima zi pe Pământ?  

            O poveste care abordează o temă ingenioasă și originală a doi adolescenți care au toată viața înainte. 

Sau cel puțin așa ar trebui.  

De când au apărut Crainicii Morții, 

toți știu când vor muri, treaba 

acestora fiind de a-i suna pe cei 

cărora le-a venit sfârșitul și de a le da 

vestea zguduitoare. Astfel, oamenii 

mai au șansa la o ultimă zi în care să-

și termine treburile pe Pământ. Însă 

este de ajuns doar o singură zi? 

Atunci când Mateo și Rufus, doi 

adolescenți rămași fără familie, dar cu 

prieteni pe care îi iubesc foarte mult, 

primesc Mesajul, primul lor gând este 

să își găsească un Ultim Prieten. 

Cineva cu care să își petreacă ultima 

lor zi. Niciunul dintre ei nu s-a 

așteptat ca celălalt să aibă impactul 

pe care l-a avut. Ironic, ei s-au învățat unul pe celălalt să trăiască și cum fericirea poate fi o persoană.  



Cine s-ar  fi gândit că în urma unei intenții atât de bune, totul se va sfârși? Așa cum spune și Rufus, ar putea 

partea bună a acestei experiențe să fie cea care le aduce sfârșitul? Oricât de neverosimil ar părea, s-a 

întâmplat exact acest lucru. Cred că dacă cei doi nu s-ar fi cunoscut, ei nu ar fi ajuns să aibă sfârșitul pe care 

l-au avut. Astfel, frica de a muri singur, fără nimeni alături, a dus la îndeplinirea scopului apelului de la 

Crainicii Morții. Dacă ei nu s-ar fi întâlnit niciodată, ar mai fi avut aceleași intenții și, inevitabil, același final? 

Cu toate acestea, poate cineva învinge moartea? Dacă ea ne are în vizor, putem schimba noi acest lucru?  

 

 

 

 Această carte mi-a plăcut foarte mult, deoarece m-a făcut să mă întreb dacă ne  aducem singuri sfârșitul 

sau acesta ne este scris dinainte. M-a făcut să îmi adresez întrebări care cred că ne macină pe toți la un 

moment dat, cum ar fi:  

            Consider că răspunsul la aceste întrebări poate fi aflat doar înțelegând foarte bine cartea și 

evenimentele din spatele ,,cortinei” acesteia. 

 

 

 

 

 

 

TONIȚĂ CARINA MEDEEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avem noi putere asupra felului în care murim și timpul în 

care aceasta se întâmplă? Sau jucăm un spectacol ca niște 

marionete dirijate de un păpușar? 



 

Aristotel şi Dante descoperă secretele universului 
  

               

 de Benjamin Alire Sáenz  

  

  

             One summer night I fell asleep, hoping the world would be different when I woke. In the morning, 

when I opened my eyes, the world was the same. (Într-o noapte de vară m-am culcat sperând că lumea va fi 

diferită când mă voi trezi. 

Dimineață, când am deschis ochii, 

lumea era la fel.).  

Oricare dintre noi are 

întrebările și perspectivele sale 

asupra lumii, fiecare diferită de 

cealaltă. Toți ne-am dori să găsim 

acele răspunsuri singuri, însă, să nu 

avem frica de a fi judecați din cauza 

lor, crezând că suntem singurii care 

au acel tip de mentalitate. Aristotel, 

Ari, după cum îi zice toată lumea, un 

băiat simplu de 15 ani, cu o 

personalitate pregnantǎ, consideră 

că toată viața sa este planificată de 

altcineva. Dante, un băiat 

extrovertit cu un suflet de copil ce 

tocmai s-a mutat în El Paso, vede 

lumea prin ochii unui poet. Cei doi, 

diferiți la prima vedere, ajung să 

construiască o prietenie ce nu a 

putut fi ruptă nici măcar de un 

număr de kilometri ori diferența de 

viziune. Plasat într-un context 

relativ obişnuit, cunoscut oricărui 

cititor şi, cu ajutorul micilor dialoguri nelipsite de sarcasm şi rațiune iniţiate de Sáenz, acesta a creat o 



enciclopedie a răspunsurilor marilor întrebări ale oricărui adolescent, ilustrate prin ochii celor două 

jumătăți, însă acestea se pot citi doar printre rânduri. Prin apropierea lor, Ari şi Dante au semnificat Întregul 

ce se află în fiecare, Ying şi Yang, cei doi reprezentând cele două personalități fundamentale ale oamenilor, 

drept urmare fiind imposibil să nu te regăsești într-unul dintre personaje.  

 

     Această carte a avut un impact puternic asupra mea deoarece m-a făcut să conștientizez că dacă eşti 

diferit, de fapt, eşti normal în propriul 

Univers şi că uneori ai nevoie de 

cineva total diferit pentru a te face să 

descoperi şi altǎ lume. Pe lângă acest 

aspect, romanul m-a învățat ce 

înseamnă cu adevărat să iubeşti o 

persoană şi că iubirea este, până la 

urmă pur, şi simplu... iubire, nu o 

teoremă ce are o cauză, o consecință 

şi anumiți paşi de urmat şi aplicat 

mereu. Romanul este în lista mea de 

carți pe care nu am să mă opresc din 

recomandat, deoarece este o lectură 

pe care consider că fiecare dintre noi 

ar trebui să o aibă în palmaresul său 

cultural şi oarecum etic. Atunci când 

mai ai câteva pagini, îți doreşti parcă să nu se mai termine, ori citeşti cât mai repede pentru a afla 

deznodământul poveştii celor doi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

RÎNGHILESCU MARIA SOFIA  



Istoria secretă 

de Donna Tartt 

 

 

             Istoria secretă este opusul unui roman polițist: începe cu moartea unui personaj și continuă 

prin a explica în detaliu toate cauzele și consecințele acestei crime din perspectiva unuia dintre 

făptași, Richard Papen, în timp ce acesta reflectă asupra situației ani mai târziu. 

 Richard este un bărbat de douăzeci și opt de ani din California. El este naratorul cărții și 

prezintă evenimentele romanului într-un mod nostalgic, 

fiind foarte atașat emoțional de persoanele și 

întâmplările tinereții sale, chiar dacă îi este greu 

să recunoască acest lucru. El provine dintr-o 

familie modestă. Când se găsește la o 

universitate de prestigiu din New England, 

înconjurat de ceilalți studenți din clasa de 

clasici și profesorul lor excentric, Julian, 

acesta încearcă din greu să le câstige 

aprobarea și să se integreze în grupul lor 

exclusivist. Pe parcursul romanului, înțelegem 

alături de narator că acest grup nu este ceea ce 

pare. Secretul morții unui personaj este lucrul 

care îi unește în final, mai mult chiar decât 

dragostea pentru limbile clasice, dar îi și 

destramă.  

 

     Începutul sfârșitului este atunci când, în 

timpul unui ritual antic cu scopul de a-l invoca 

pe zeul Dionysos, Henry, Camila, Charles și Francis omoară din greșeală un fermier din vecinătate. 

Aceștia încearcă să scape de dovezi și să se asigure că nu au avut martori, dar, când se întorc la 

conac, descoperă că Bunny nu era așa de beat precum ar fi crezut inițial și își amintea o parte dintre 

evenimentele nopții trecute. Atunci când apare în ziar că fermierul a murit în aceeași noapte în care 

ei erau la conac, Bunny pune cap la cap amintirile din seara cu pricina și realizează că restul 

grupului era de vină. El folosește această informație pentru a-i şantaja pe ceilalți, ceea ce creează o 

tensiune neplăcută între cei din clasa de clasici. Henry, care era victimă a comportamentului volatil 

a lui Bunny mai mult decât ceilalți, își pierde cumpătul și începe să plănuiască un mod de a scăpa de 

vechiul său prieten. 

 Acest roman nu se remarcă numai prin firul epic captivant, ci și prin volumul mare de 

referințe literare pe care autoarea le face cu fiecare ocazie, ceea ce arată munca depusă în realizarea 

acestei opere. Un alt detaliu ce trebuie evidențiat sunt personajele complexe cărora Tartt le dă viață 

pe hartie, pe care le vedem evoluând și regresând în moduri neașteptate, dar complet firești. 



  

         Aducând în discuție personajele, toți sunt oameni 

neplăcuți. Deși Bunny e singurul care ajunge sǎ moarǎ 

drept consecință directă a comportamentului său, tot 

grupul este plin de defecte, fie că vorbim de egoismul lor, 

de tendințele manipulative sau de lipsa completă de vină 

după ce au ucis nu unul, ci două persoane însǎ, cu toate 

astea, ajungi să creezi o afinitate pentru ei. Pentru că toată 

cartea este din perspectiva lui Richard, e ușor de înțeles de 

ce toate calitățile negative sunt trecute cu vederea: 

problema este că Richard îi idolatrizează până atunci când 

vede că el însuși a fost mințit și manipulat. Toate aceste 

aspectele conferă personajelor o verosimilitate greu de 

contestat, creându-le portrete morale tridimensionale.  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                         VRABIE MARIA IOANA 

 

 

 

 

 

 

 

      Cu o intrigă bine articulatǎ, cu personaje pe care 

ajungi să le îndrăgești împotriva voinței tale, referințe 

literare care te vor face să vrei să citești toate cărțile 

scrise vreodată în speranța de a le înțelege și secvențe 

descriptive care te vor lăsa cu lacrimi în ochi. Istoria 

secretă este un roman ce trebuie parcurs măcar o dată 

în viață, care te va lăsa cu o sete de cunoaștere eternă 

și cu multe întrebări al căror răspuns este de negăsit. 

 



    DEZUMANIZAT 

          de Osamu Dazai 

 

 

Dezumanizat lasă impresia unui lung rămas-bun, o despărțire definitivă. Suspectată ca  fiind 

o autobiografie, această carte reprezintă una dintre cele mai importante scrieri din literatura 

japoneză. Osamu Dazai (pseudonim cu mai multe interpretarări, toate însă având o conotație 

negativă) se folosește de tragedia propriei vieți în operele lui. Îmbinând brutalitatea cu ironia, acest 

lucru nu te face nici să surâzi, nici să plângi. Pentru a-i înțelege  lucrările trebuie să-i înțelegi viața 

sau măcar să ai o vagă idee în legătură cu aceasta. 

Structura cărții este una atipică, interesantă. 

Epilogul reprezintă găsirea de către un narator 

inițial, fără nume, a trei poze și trei carnete tip 

jurnal. Aceste carnete conțin firul narativ principal. 

Ele urmăresc viața lui Oba Yozo, un om care 

respinge viața umană, și degradarea lui mentală și 

fizică. Naratorul inițial este prezent și în epilog. El 

simte o repulsie față de pozele găsite și descrie 

persoana din ele (naratorul principal, autorul 

carnetelor) ca fiind de o frumusețe stranie, având 

un chip care nu-ți lăsa impresia unei ființe umane 

în viața. Chiar și un chip peste care se așterne 

,,masca morții” e mai expresiv, mai memorabil. 

Primul carnet, cel mai scurt dintre cele trei, 

are în vedere copilăria lui. Cu cât mă gândesc mai 

mult, cu atat nu mai înțeleg. Sunt asaltat de 

neliniștea si teama îngrozitoare de a    fi diferit de 

ceilalți - e tot ce simt. Mi-e aproape imposibil să port o conversație cu cei de lângă mine. Nu știu 

ce să le spun, cum ar trebui să le vorbesc. Yobo joacă rolul ,,clovnului”, simte că nu poate să îi 

înțeleagă pe cei din jurul lui și poartă o ,,mască” pentru a se putea integra. El se simte îngrozit de 

ideea de ,,uman”, ipocrizia pe care ea o presupune, nu îi înțelege pe ceilalți și nici concepte care par 

simple pentru marea majoritate, cum ar fi foamea sau suferința. Totuși, se simțea nevoit să se 

ancoreze de oameni, iar pentru el, bufoneriile care se aflau în antiteză cu adevărata lui natură erau 

cele ce păstrau această legătură dintre el și ceilalți, inuman și uman. Degradarea lui mentală începe 

încă din această perioadă, pe lângă criza declanșată de condiția omului, servitoarele și servitorii 

săvârșind o crimă ce îl marchează pe viață. 

Al doilea carnet urmărește degradarea lui în continuare, de la viața de elev până la o 

tentativă eșuată de suicid. Frica lui de oameni, cât și bufoneriile au continuat. Cu toate acestea, 

el începe să se autodescopere și să își formeze relații cu alții. Compasiunea pentru alții mă face 

să fiu fascinat de blândețea propriului suflet. Anturajul obținut a contribuit la degradarea lui. 

Yobo începe să bea, să fumeze și să frecventeze lupanarele din ce în ce mai des, de cele mai 

multe ori însoțit. Chiar dacă inițial relațiile îl apropiau de ramura sa artistică, ele se dezvoltă într-

un mod ce se dovedește a fi nociv pentru acesta. 

 



Al treilea caiet prezintă viața protagonistului ajuns aproape de vârsta de 30 de ani, cu un 

gust dulce amărui. Yobo încearcă să se schimbe, să trăiască în sfârșit în acord cu propria sa persoană, 

însă ambiția de a realiza acest lucru este efemeră. El continuă să se rănească, activ și pasiv, ajunge 

dependent de morfină, iar reabilitarea lui fizică cât și mentală pare imposibilă. Vreau să mor, acum 

mai mult ca niciodată vreau să mor, nu mai este cale să fac bine, orice aș face, oricât aș face, e în 

zadar, nu fac decât să mă acopăr și cu mai multă dezonoare, (...), nu fac decât să adun la păcatele 

mizerabile altele și mai monstruoase, să am parte de și mai multă suferință, mai puternică decât 

acum, vreau să mor, trebuie să mor, fiindcă a trăi e sămânța păcatului… 

Încercarea de a trăi într-o discordanță este irealizabilă, un gest pur autodistructiv. 

Dezumanizat este o lucrare intimă, care îți pătrunde sub piele. Poate fi considerată o surpriză 

plăcută având în vedere banalitatea coperților cărților lui Osamu Dazai traduse în română. 

 

JALBA ANDRADA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inimă de cerneală 

                                     de Cornelia Funke  

              Pătrundem într-o altă lume, o lume a lecturii, condusă de puritatea inimii și a minții, de 

personaje necunoscute sub vălul formelor muiate în ceața întunecată ce acoperă o continuare a 

prezentului ce nu este viitor, căci viitorul este real, iar într-o operă nu există realitate, personaje sau 

întâmplări; doar o dorință și un gând. O dorință ce creează fără tăgadă și un gând ce ține hățurile 

acestei creații a haosului sub control, cu două brațe ce se întind și învăluie totul într-o cronologie 

nedefinită. 

 

 Toate acestea, însă, sunt 

comprimate, ca toate faptele 

și întâmplările lumești, într-

un unic și singur protagonist, 

condus prin voința sa de 

Univers, de un destin pierdut 

în timp, al cărui înțeles 

contorsionat este răsucit într-

o coincidență.  

            Meggie este victima 

unei întâmplări ce este tot 

mai frecventă, ridicându-se 

în valuri amenințătoare 

asupra lumii: mama ei este 

pierdută. Însă, de această 

dată, creionată este o fantezie 

desprinsă cu originalitate. 

Tatăl acesteia are darul unui adevărat cititor, acesta fiind abilitatea de a aduce personajele sau 

obiectele despre care citea la viață, fiind denumit și Limbă Vrăjită din această cauză. Când soția sa 

este schimbul pentru a aduce mai multe personaje de coșmar din Inimă de Cerneală, acesta refuză să 

mai citească cu voce tare, împins de teama persistentă de a o pierde și pe fiica lui. 

 Fata crește înconjurată de frumusețea și vraja lecturii, învățând singură tainele acesteia și 

descoperind tărâmul sufletului ei împreună cu personajele pe care le cunoștea, personajele care o 

țineau de mână în timp ce își făcea primii pași spre cunoaștere și spre eterul fericirii. 

 O carte spontană în descriere, ce acoperă subiecte ce sapă întrebări în sufletul nostru, 

discutate de populație în timp. O carte ce ascunde aventuri nemaivăzute, conduse de copilăria și 

inocența personajului principal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABIE-CRISTEL ALESSIA 

 

 

Uneori e practic că memoria noastră nu e nici pe  

jumătate atât de bună ca aceea a cărților. Fără ele 

n-am ști pesemne nimic. Toate s-ar uita. 

Numai că în visele urâte suntem de cele mai multe 

ori singuri, îngrozitori de singuri. 

Suntem cu toții mincinoși când ne e de folos. 

O promisiune proastă nu devine mai bună prin 

faptul că e ținută. 

Știi că nu-mi plac lucrurile astea, dar uneori 

trebuie să-i aperi pe oameni de propria lor prostie. 

De ce poveștile triste erau adesea așa de frumoase? 

În viața adevărată era altfel. 

De ce nu poți să-ți înghiți cuvintele-să le prinzi și 

să le împingi iarăși repede înapoi printre buze? 



  CUM SĂ OPREȘTI TIMPUL  

  de MATT HAIG  

 

 

 

   Cel care se teme nu va suferi, 

căci deja suferă din pricina de-i 

provoacă spaimă. 

   Oamenii pe care îi iubești nu 

mor niciodată. 

   Nimic nu fixează mai tare un 

lucru în memorie decât dorința 

de-al uita. 

   Vine vremea când singura 

cale prin care poți începe să 

trăiești este să spui adevărul. Să 

fii cine ești cu adevărat, chiar 

dacă îți pui viața în primejdie. 

   Cea mai simplă și mai pură 

bucurie, îmi dau seama, e să 

faci pe cineva la care ții, să 

râdă. 

   Oamenii văd numai ce 

hotărăsc să vadă. Am învățat 

această lecție de 100 de ori, dar 

atunci mi s-a părut nouă. 

   Când suferi, măcar știi că 

încă trăiești. 

 

De câte ori nu ți-ai dorit să oprești timpul? Să iei 

o pauză, să simți că respiri și ești aici, în prezent. Sigur 

fiecare dintre noi și-a dorit acest lucru, însă timpul este 

trecător, în continuă mișcare și nu îl putem gestiona așa 

cum ne-am dori. Din acest motiv trebuie să facem tot ce 

ne este în putință să ne bucurăm de fiecare clipă. 

Această problemă, tema iversibilitații 
timpului, este prezentată pe tot parcursul 
cărții Cum să opreși timpul de Matt Haig, 
făcându-și apariția în diferite ipostaze. Pe 
când viață pentru noi este așa scurtă și trece 
atât de repede, pentru Tom Hazard, 
protagonistul cărții, timpul este ceva care ar 
părea să nu-l afecteze deloc. Acesta este un 
bărbat în aparențe de 41 de ani, însă vârstă lui 
adevărată ar uimi prea multă lume, iar cei mai 
mulți nu l-ar crede. El, de fapt, avea peste 400 
de ani, fiind născut în anul 1581 într-un „mic 
castel francez ”. Explicația dată chiar la 
începutul cărții este că suferă de o problema 
medicală extrem de rară, care ii permite să 
trăiască secole. Trecând prin Anglia 
elisabetană până la Parisul din epoca jazz-
ului, de la New York și până la insulele din 
Oceanul Pacific, Tom își schimbă identitățile 
pentru a rămâne în viață. În prezentul 
acțiunii cărții, personajul este profesor de 
istorie, gândindu-se că prin acest mod poate 
să îmblânzească trecutul, care îl ajunge tot 
mai repede din urmă. 

 



Tom Hazard are câteva reguli, impuse 
ori de ceilalți de felul lui ori chiar de el însuși, 
pe care încearcă cu nesputeri să nu le încalce, 
conștient de consecințele care vor urma. 
Principalul lucru care era interzis era să se 
îndrăgostească. „Nu te indragosteși. Nu 
iubești. Nu visezi cu ochii deschiși la amoruri. 
Dacă nu te abați de la regulă, te vei descurca”. 
Cu totate accccccpestea, în planul trecutului, 
personajul s-a îndrăgostit de o muritoare. 
Rezultatul acestui lucru este singurul scop 
care Tom crede că i-a m-ai rămas, găsirea fetei 
sale, Marion, care i-a moștenit boală. 
Bineînțeles, ca în orice poveste, în față 
personajului se ivesc obstacole de toate 
tipurile, însă cartea ne oferă posibilitatea de a 
vedea cum bărbatul le depășește și ce învață 
din fiecare dintre ele. 

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

Această carte este perfectă pentru cei care doresc o nouă perspectiva în viață, 
respectiv perspectiva unui om care a văzut lumea dezvoltându-se, care a fost prezent la 
evenimente catrastofale dar și la cele atât de frumoase încât păreau ireale. Cele mai 
importante lucruri pentru Tom Hazard sunt lucrurile simple din viață unui om, care acum 
sunt din păcate neglijate, cum ar fi muzica, pictura, creația literară, călătoriile și aventura. 
Cum să opreșți timpul m-a impresionat prin legătură pe care autorul a putut s-o creeze cu 
lectorul și prin modul de a pune problemele întâlnite din viață noastră de zi cu zi în așa fel 
încât nu ti-ai fi dat seama de ele. Matt Haig reușește cu adevărat să te cucerească prin 
profunzimea gândurilor presonajului principal și să te absoarbă în lectură cărții.  

POSTU LIDIA IOANA 
 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 



PROFESORUL ȘI MENAJERA     

 
  

Povestea urmărește viața unei văduve menajere ce a fost angajată să îngrijească un 

bătrân profesor a cărui memorie s-a oprit în anul 1975 și dura zilnic nu mai mult de 80 de 

minute, în urma unui accident de mașină. Acesta o întreba în fiecare dimineață ce număr purta la 

pantofi și cand este ziua ei, deoarece lumea în care s-a obișnuit vârstnicul să trăiască era una în care 

numerele erau temelia vieții. Imediat ce afla o informație importantă și-o nota pe un bilețel pe care 

îl atașa cu un ac de siguranță de costumele pe care le purta. Urmărind firul narativ, descoperim că 

între fiul menajerei, poreclit Radical de către Profesor pentru forma capului sau, și bătrân se creează 

o legătură de prietenie ce avea la bază baseball-ul și temele băiatului la matematică. Menajera și fiul 

ei descoperă că numerele nu sunt simple semne grafice brăzdate de cineva pe o foaie și lăsate acolo 

să putrezească. Ele sunt “ca o funie rezistentă”, fiind mai vechi decât oamenii, noi fiind ”niște 

neputincioși” în fața lor. Opera a pus în valoare faptul că atunci când suntem pasionați de un 

subiect și nu ni se impune asimilarea sa, îl înțelegem ușor și ajungem chiar să ne placă, devenind o 

parte din noi. Fiecare personaj a reprezentat o viziune diferită a matematicii, privită prin ochii a trei 

persoane ce proveneau din generații total diferite.  

  În concluzie, această poveste împletită pe alocuri cu formulele complicate ale 

matematicii este un prilej de a vedea și înțelege că atunci când facem ceva din plăcere, nimic 

nu ne va opri din a reuși.  

                                                                                               RÎNGHILESCU MARIA-SOFIA 

de Yoko Ogawa 

V-ați gândit vreodată la celelalte fețe ale matematicii, nu numai la cea care ne este 

prezentată la școală și pe care suntem obligați să o memorăm? Cu ajutorul acestui roman 

publicat de autoare în anul 2003 care a fost mai apoi ecranizat în anul 2006, putem descoperi că 

numerele nu trebuie privite ca pe niște capcane ale omenirii ci ca pe niște soluții a problemelor 

oricui 



Banchetul cerșetorilor 

de Irina Anghel  

 

              O aniversare de 1 aprilie ce duce la o dispariție misterioasă și trei prieteni care o iau pe căi diferite. 

Cum s-au sfârșit lucrurile după dispariția imprevizibilă a lui Mișu? La această întrebare încearcă să răspundă 

cei doi prieteni ai lui, Victor și Nel, Nina și, evident, naratorul care nu se poate abține din a întrerupe 

povestea. La început, ei își doresc doar să îi afle secretul, dar, mai târziu, își dau seama că el nu se va mai 

întoarce, așa că încearcă să îi păstreze amintirea vie în timp ce fiecare dintre ei își continuă viața pe cont 

propriu.   

 

 

În vreme ce naratorul obiectiv prezintă evenimentele din viețile celor doi prieteni pe care  i-a lăsat Mișu în 

spate, acesta începe să își piardă din importanță, însă niciodată nu dispare în totalitate din amintirile lor, 

rămânându-le în memorie ca persoana care a avut cel mai mare efect asupra lor, mai ales din cauza faptului 

că a dispărut dintr-odată, fără urmă. În tot acest timp, cititorii devin din ce în ce mai confuzi în legătură cu 

natura dispariției băiatului cu o pasiune de neimaginat pentru pian.   

Acest roman te ține în suspans până la ultima pagină, 

răspunsul fiind dezvăluit în ultima clipă. Consider că o 

idee indirectă a acestei cărți este că uneori, după ce 

anumiți oameni nu mai sunt cu noi, ne așteptăm să-i 

găsim acolo unde i-am lăsat, chiar dacă ei au plecat de 

mult. Aceasta se întâmplă deoarece ținem la ei cu tot 

ce avem noi mai bun și nu ne dorim să îi pierdem, 

refuzând inconștient acest lucru prin faptul că îi 

percepem încă lângă noi.   

 

 

 

 

TONIȚĂ CARINA MEDEEA  

 

 

 
Peste ani, în timp ce Nel și Victor încearcă să își dea seama dacă totul a fost doar o farsă sau o catastrofă 

la caFilozoful Ilie, cerșetorul din spatele blocului doamnei Alecsandrescu, îl prezintă pe Mișu într-o altă 

lumină. Una mai matură și în care acesta nu obișnuiește să facă glume sau farse, ci este serios și dezbate 

probleme de viață. Cei doi își povesteau uneori evenimentele de zi cu zi, dar, în mare parte, discutau 

despre avantajele și dezavantajele vieții libere și ale înțelepciunii.  

 



Ce încredințăm vântului 

 

de Laura Imai Messina 

Textul Laurei Imai Messina este, în opinia mea, una dintre cele mai frumoase cărți pe care le-

am citit: emoționantă, dureroasă și cu o poveste de dragoste bine construită. 

Ea spune povestea lui Yui, care își pierde mama 

și fiica în vârstă de trei ani pe data de 11 martie 2011, în 

ghearele tsunami-ului. Yui lucrează la radio, de unde 

află, în timpul unei emisiuni, despre o cabină telefonică 

instalată la poalele muntelui Kujira-yama. Acolo, 

oamenii care simt nevoia să vorbească cu cei dragi, fie 

că au murit sau pur și simplu nu le sunt aproape, pot oferi 

vântului cuvintele lor, ele fiind transmise mai departe 

prin telefonul nefuncțional din cabină. Locul acesta 

există în realitate și alină durerea a mii de oameni care 

merg în pelerinaj în fiecare an. După ce am citit despre 

grădina în care se afla cabina salvatoare, a devenit unul 

din locurile pe care am nevoie să le vizitez măcar o dată 

în viață. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

    Yui îl cunoaște acolo pe Takeshi, un medic rămas 

văduv, dar cu o fiică ce refuză să vorbească după moartea 

mamei. Povestea lor de dragoste nu este una lipsită de 

provocări, durerea după moartea persoanelor celor mai 

iubite și frica de a-i uita pe parcurs fiind prea mari:  

Învăță de la Yui că, în principiu, mâine e ceva ce nu 

există. Relația dintre cei doi arată două suflete îndurerate 

care țipă după ajutor. Ei au nevoie unul de prezența 

celuilalt, ajutându-se doar prin a fi aproape: Se salutară 

cu o căldură care nu i se păru nici unuia exagerată. 

Amândoi simțiră mai degrabă că într-un anume fel se 

găsiseră, ca două obiecte care din întâmplare s-ar agăța 

între ele pe fundul unei genți pline cu o groază de chestii. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

 

Somnul vindecă tot. 

Ca să te cunoști pe tine e nevoie să-

i cunoști pe ceilalți. 

Cheile nu le găsești niciodată când 

trebuie să ieși din casă. 

Un capuccino e infinit mai bun dacă 

presari deasupra puțină 

scorțișoară. 

O cunoaștere superficială e mai 

dăunătoare decât necunoașterea. 

 

     



   Cred că oricine ar trebui să citească Ce încredințăm vântului dacă este pregătit să fie copleșit de 

emoția firului narativ, de o poveste de dragoste și de prietenie care trece prin încercările trecutului, 

dar și de tristețea cu care sunt scrise istoriile de viață ale personajelor. 

 

 

 

 

          PETRILÄ ANEMONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O fată din bucăți 
                                                                                           de Kathleen Glasgow 

          Cartea scrisă de Kathleen Glasgow, O fată din bucăți, descrie o serie de evenimente 

devastatoare  din viața tinerei de numai 17 ani, Charlotte Davis, car e      îşi 

gǎsește alinarea în autovǎtămare. 

Călătoria sa plină de suișuri şi coborâșuri demonstrează 

nenumăratele suferințe ce pot măcina şi inimi juvenile, care recurg la 

metode dăunătoare de a se apăra şi scăpa de chin, pentru a prelua frâiele 

vieții lor când simt că totul scapă de sub control. 

Prin ochii Charlottei putem percepe realitatea demoralizatoare în 

care mulți indivizi trăiesc, fără privilegiul de a simți fericirea onestă sau 

de a privi înainte cu optimism, unde şi cea mai mică rază de lumină 

cauzează disconfort. Perspectiva  fetei permite pătrunderea adâncă în 

gândurile sale în forma lor brută şi în cele ale oamenilor ce o înconjurau 

şi relațiile dăunătoare dintre aceștia. 

 

             Descrierea acțiunilor este simplǎ şi fără ezitări asupra 

temelor tulburătoare, cu emoții greu de suportat, dar care însă, 

reprezintă conflictul  interior ascuns al multor persoane. 

În ciuda acestor piedici, protagonista depășește fiecare 

obstacol ce îi apare   înaintea ei, întâmpinând viitorul cu un curaj 

Se naşte o fată. 

Tatăl ei o iubeşte. Mama ei îl iubeşte pe tatăl fetei. Tatăl e trist. 

Tatăl bea şi fumează, se leagănă 

şi plânge. Dispare în apele râului. 

Mama ei se transformă într-

un pumn. Fata e singură. 

Ea îşi 

dă 

silința. 

Doctorii

: dați-i 

pilule. 

Fata tace. Tace acasă. Tace la şcoală. 

Fata descoperă muzica. Fata are o lume numai a ei. 

Fata descoperă cuțitul. Fata se face mică, mică, tot mai mică. S-a zis 

cu lumea ei. 

Fata se trezeşte pe stradă. S-a zis cu lumea ei. 

 

 
 



regăsit, ceea ce arată că există loc  de mai bine în sufletele cărora le-a fost dat mai mult decât 

puteau duce. 

       

    Astfel, cu ajutorul dedicării sale absolute, Kathleen a reușit să relaționeze  cu mulți alți tineri, 

ale căror poveşti aşteaptă să fie ascultate, care sunt ținute captive de judecata lumii şi teama de a 

da frâu liber furtunii interioare, strigătele silențioase fiind în sfârşit auzite şi înțelese prin O fată 

din bucăți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 MINTEU ALEXIA MARIA 
 

 

 

 



Cum să te împrietenești cu întunericul 

                                                                                       de Kathleen Glasgow  

 

 

În anul 2019, autoarea Kathleen Glasgow a reușit să aducă în prim-plan o problemă dramatică: 

copiii rămași orfani, cu durerea și golul din sufletul lor și cum fac ei față acestei situații dramatice, 

din toate punctele de vedere. 

 

    Cum să te împrietenești cu întunericul este 

cartea care ne învață despre pierdere, curaj și luptă; 

despre încercarea de a face față obstacolelor vieții și 

despre a te descurca cu ceea ce îți este dat: Părinții n-

ar trebui să moară înainte să crească copiii, dar o fac. 

   Romanul aduce în prim-plan povestea lui Tiger 

Tolliver, adolescenta de doar șaispezece ani care își 

pierde mama și a cărei viață capătă valențe extrem de 

dramatice, care o schimbă în totalitate: Am nevoie ca 

mama să vină să mă ia, să mă salveze de faptul că 

mama a murit. Astfel de răni lasă cicatrici adânci, dar 

timpul o învață să peticească totul pentru a supraviețui 

după o asemenea pierdere. 

    Urmează o perioadă grea și stresantă pentru 

protagonistă. Faptul că are un tată în viață de care nu a 

știut nimic niciodată și o soră vitregă cu care va locui 

nu este ușor de digerat: Partea cea mai rea din lume 

este că nici nu mai vreau asta, pentru că a trebuit să 

pierd persoana pe care o iubeam cel mai mult ca să 

aflu așa ceva. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

    Oare cum se simte un copil a cărui viață a fost dată brusc peste cap, complet și ireversibil? 

Cum reușește să asimileze tot ce se întâmplă în viața lui? La toate aceste întrebări ne răspunde Tiger, 

personaj pe care l-am îndrăgit de la început: o adolescentă timidă ce stă departe de viața socială și 

luptă din greu pentru a face față durerii: Într-o zi, când oamenii or să întrebe despre liceu, baluri și 

săruturi, știu că lucrul pe care noi o să ni-l amintim cel mai bine va fi cum ne-a fost furată 

normalitatea. 

    Cum să te împrietenești cu întunericul este o lectură care provoacă lacrimi, durere și îți rupe 

sufletul. Povestea fiind inspirată din povestea mamei autoarei, după cum ne menționează în final. 

    O recomand cu drag tuturor celor care au trecut prin pierderi mari și nu găsesc înțelegere sau 

alinare, dar și celor care nu au ajuns în acel punct, dar trec zilnic pe lângă persoane doborâte sufletește. 

Pentru că serios, ce altă variantă mai e? Trebuie să te împrietenești cu întunericul. 
 

 

IORDACHE DENISA ELENA 
 

 

 

 

 



POLIȚIA MEMORIEI 

de Yoko Ogawa 

 

 

Pe o insulă unde lucrurile dispar rând pe rând, să 

trăiești cu amintirile e aproape imposibil. Mai ales 

când Poliția Memoriei se află tot timpul în spatele 

tău, urmărindu-ți fiecare mișcare și privire: Dar așa 

merg lucrurile pe insula asta. Lucrurile dispar, unul 

câte unul. De asemenea, din cauza acestora, nici nu 

ai puterea să îți exprimi părerea, fiind nevoit să 

trăiești după un tipar creat de ei. Un tipar care 

presupunea ștergerea regulată a amintirilor, 

momentele din copilărie pierzându-se cu mult înainte 

să ajungi să îți dorești să le revizitezi. După ce un 

lucru dispărea, era foarte greu să ți-l reamintești. Erai 

obligat să arzi tot ce avea legătură cu el și să te 

îndepărtezi de oamenii care își puteau păstra 

amintirile. Dacă erai unul dintre cei din urmă, trebuia 

să stai ascuns și să îți păzești spatele în fiecare 

moment, deoarece era foarte periculos să ieși din 

tipare, să fii diferit de ei. 



                                               

                      

Mi-a plăcut foarte mult la această carte că autoarea a asemănat vocea protagonistei cu 

naratoarea din cartea ei și prin faptul că toți au rămas blocați sau au fost închiși în camere secrete. 

Astfel s-a creat legătura dintre primele două și prin meseria de dactilografă, prin frica pe care o 

împărtășeau din cauza Poliției Memoriei. 

  

 

 

 

 

 

TONIȚĂ CARINA-MEDEEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poliția Memoriei nu arăta milă sau bunătate. Treaba 

lor era de a identifica tot ceea ce avea legătură cu 

memoriile lucrurilor dispărute de pe insulă şi de a le 

distruge. Din cauză că tuturor le era frică de ei, 

oamenii de rând încercau cât de mult puteau să nu 

aibă de a face cu aceștia. De asemenea, după ce 

plecau, nu lăsau în urmă loc de umplere a golului 

făcut de dispariții, așadar oamenii se simțeau 

întotdeauna ignorați și luați în râs. Din cauza faptului 

că nu se știa niciodată când urma să aibă loc o nouă 

dispariție, toți trăiau cu frica că următorul lucru ar fi 

putut fi ceva pe care îl prețuiai foarte mult. Cu toate 

acestea, locuitorii insulei s-au obișnuit cu faptul că 

timpul vindecă totul și au ajuns să nu își mai facă 

griji din cauza disparițiilor. În cele din urmă, ei au 

ajuns să nu mai fie triști când acestea aveau loc 

abrupt, devenind o rutină. 



 

 

 

 

Regatul Spinilor și al Trandafirilor 

de Sarah J. Mass 

 

 O scriere ce ne conduce înapoi în timpurile 

unui Ev Mediu fantastic, nelipsit însă de 

problemele și principiile fixate în acea vreme care 

deborda atât de eleganță, cât și de un barbarism ce 

era menit să pedepsească și să răvășească suflete 

cu vină și oroare. În profunzimea acestei lumi 

despărțite de magie trăiește, ca oricare alt suflet, o 

fată pe nume Feyre. Aceasta avea un tată invalid, 

două surori și era orfană de mamă, a cărei viață a 

luat o întorsătură nefavorabilă atunci când s-a 

scufundat averea familiei. Purtând vina de a-și fi 

omorât mama prin simplul fapt de a exista, Feyre 

se sacrifică câte puțin zi de zi, procurând cu greu 

hrană pentru traiul greu de care aveau parte. Cu 

fiecare viață luată de săgețile propriei înfometări 

după fericire, aceasta se pierde într-o metaforă a 

suferinței, încetul cu încetul, într-un întuneric fără 

scăpare. 

 Ușa fragilă către gândurile și sufletul ei e 

smulsă din balamale când cineva intră în casa ei, 

punând-o să aleagă între viața familiei sale sau o 

existență închisă, servindu-l pe cel al cărui prieten 

îl luase de pe pământ, metamorfozat într-un lup 

enorm. Feyre alege fără să ezite bunăstarea familiei 

ei, răpită apoi de bestie. Viața protagonistei este 

transferată într-un conac unde domnea eleganța 

falsă, doar pentru a fi forțată mai apoi într-un conflict antic și 

nedorit la Poalele Muntelui, împletit cu probe psihice și ghicitori, aceasta fiind 

trasă în necunoscuta soartă pregătită de Univers. 

 O carte a fanteziei, imaginea unei iubiri contorsionate și creația morbidei frumuseți a 

întunericului.  

 

SABIE-CRISTEL ALESSIA 

 

 



 

 

 

     Darul 

     dr. Edith Eva Eger 

 

 O operă plină de incursiuni psihologice pentru cei care 

au nevoie de o schimbare. 

  Cine s-ar fi gândit că un om trecut prin lagărele de 

concentrare în Holocaust poate deveni un psiholog 

clinician de succes? Pe lângă faptul că tratează 

sute de oameni, ține discursuri în toată lumea 

pe tema: cum să trăiești viața mai ușor și cu cât 

mai puține dificultăți. Edith Eger, 

supraviețuitoare a Holocaustului, alege să scrie 

o carte ce oferă o nouă perspectivă asupra 

acestuia. După publicarea autobiografiei 

Alegerea unde povestește cum a reușit să 

înfrunte trecutul și să își vindece propriile răni, 

oameni din toată lumea au rugat-o pe autoare 

să publice o nouă carte, sub forma unui ghid practic al vindecării. Darul este o astfel de carte cu 

caracter psihologic, în care Edith pune în balanță închisoarea de la Auschwitz cu închisoarea mintală 

în care a trăit o mare perioadă după eliberarea din lagăr, susținând că închisoarea proprie a fost cea 

mai cumplită. Se propune o filozofie de viață a amintirii, dar, în același timp, o mișcare înainte. 

Explorările asupra propriei victimizări sunt un șablon fantastic de urmat pentru oricine se întâmplă să 

experimenteze orice formă de traumă. 

   

 

        Pe parcursul celor 12 capitole, autoarea surprinde blocaje mintale manifestate prin stări sau 

emoții precum frică, durere, furie, rușine sau vinovăție. Printre filele cărții se regăsesc și citate 

motivaționale în legătură directă cu tema dezvoltată în capitolul respectiv- nu ne schimbăm până când 

nu suntem gata de schimbare; frica și iubirea nu pot coexista; ignoranța este inamicul speranței. 

       Cred că volumul este accesibil din toate punctele de vedere și reprezintă un mare ajutor pentru 

cei care simt că au nevoie de terapie, dar care din diverse cauze nu pot ajunge acolo. În fiecare capitol, 



autoarea dezvoltă una dintre închisorile mintale cel mai des întâlnite și folosește ca exemple pacienții 

pe care i-a ajutat cu respectivele probleme pe parcursul carierei sale de psiholog.  

 

     Cu empatie, înțelepciune dar și umor, Darul surprinde vulnerabilitatea apărută odată cu înfruntarea 

unor provocări zilnice. Această carte poate fi citită, înțeleasă și apreciată de orice categorie de cititori, 

încadrând lecții de viață semnificative pentru orice tipologie umană.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sfârșitul capitolelor sunt sintetizate 

ideile principale sub titlul de soluții, 

pornind tot de la citate cu dimensiune 

moralizatoare, Totul este temporar; 

Lucrul căruia îi acorzi atenție va 

deveni mai puternic; Acceptă-i pe 

ceilalți așa cum sunt. Printre lecțiile 

de viață oferite, autoarea lasă și loc de 

gândire și reflecție asupra sinelui prin 

intermediul unor întrebări 

provocatoare Evoluezi sau involuezi? 

 

 

POPA LUANA 

 



Te rog, ai grijă de mama 
 

 

Shin Kyung-Sook 

 

 

 

              Subiectul atins este unul sensibil, ce descrie viața 

unei mame care trece prin multe greutăți și încercări ale vieții 

și se sacrifică pentru copiii săi. Este o carte tragică, dar în 

același timp foarte fragilă, ce pune cititorul într-o dilemă și îl 

face să reflecteze la persoanele din jurul său și îl va face să 

aperecieze mai mult clipele petrecute alături de cei dragi. 

Shin Kyung-Sook, născută în anul 1963, este o 

autoare foarte apreciată în lumea contemporană. A scris șapte 

romane, printre care și Te rog, ai grijă de mama, care a fost 

tradus în 35 de limbi și a intrat în lista de bestsellers New York 

Times. Ea este prima sud-coreeană și prima femeie care a 

câștigat premiul literar Man Asian în 2012 pentru cartea Te 

rog, ai grijă de mama. 

Semnificația titlului este ascunsă și va fi descoperită 

treptat de către cititor, pe parcursul lecturii. Conținutul cărții 

cuprinde multe fraze complexe de o profunzime incontestabilă. De exemplu: Cuvântul „mamă” 

este familiar și ascunde un mesaj: „Te rog să ai grijă de mine.”, „Te rog nu mai țipa și mângâie-

mă pe cap.”, „Te rog să fii de partea mea, indiferent dacă am dreptate sau nu.” 

 Cartea oferă cititorului o poveste tragică prin care trece o familie din Coreea. Son-yo 

personajul principal, se află în stația de la Seul împreună cu soțul său, așteptând metroul ca să ajungă 

la copiii lor cu pachetele de mâncare. Marea de oameni ce se afla pe peron,  face ca într-o fracțiune 

de secundă Son-yo să fie smulsă din mâna tatei, în aglomerație. Rămasă singură pe peron, tata s-a 

dat jos la stația următoare și a mers înapoi, mama nu mai era acolo. La câteva zile dupa dispariția 

mamei, copii împreună cu tatăl lor au început să împartă afișe și să facă anunțuri, punând și o 

recompensă pentru cel care o va găsi sau care are câteva informații despre ea. Toți membrii familiei 

mișună pe străzi, dar în zadar, deoarece mama este de negăsit. 

Aceste momente de panică, frică, anxietate și grijă față de mamă, declanșează amintirile 

fiecărui membru al familiei legate de aceasta. Astfel decoperim viața lui Son-yo pe parcursul 

romanului în diferite ipostaze: mamă, cumnată, soție, prietenă și fiică. 

Subiectul cărții se învârte în jurul căutării mamei, dar și în jurul amintirilor cu ea care 

conturează portretul acesteia, atât fizic cât și moral. 

Te rog, ai grijă de mama este o carte profundă, care transmite un amalgam de sentimente 

amestecate și reliefează tragedia unei familii din Coreea. Această carte m-a atras prin titlul său 

atât de profund ce surpinde dorința oricăruia dintre noi de a avea grijă de mama noastră. 

 



Încă de la început, fraza "Iubește atât timp cât poți iubi", pune cititorul să reflecte ce 

înseamna pentru el iubirea. Acest citat îi aparține lui Franz Liszt și este în strânsă legătură cu 

acțiunea romanului. Membrii familiei lui Son-yo, în timp ce o caută cu disperare pe mama lor, 

realizează cât de puțin timp au petrcut alături de mama lor, sau câtă neglijență au acordat 

momentelor atunci când erau cu ea, dar în momentul în care ea se pierde, toți reflectă și regretă că 

nu mai au cum să petreacă o zi cu aceasta și să-i acorde atenția necesară. 

Cartea este bogată în fraze complexe, profunde, ce ating partea sensibilă a oricărui cititor 

"Cât de departe pot ajunge amintirile legate de cineva? Dar cele referitoare la mama?" sau "O 

mamă și fiica ei fie se cunosc foarte bine una pe cealaltă, fie își sunt străine. ori Ești în inima mea 

ca un drum vechi." 

Acest roman descoperă în fiecare cititor partea sa sensibilă, o parte a noastră pe care nu ne 

place să o arătăm. Societatea din ziua de astăzi nu acceptă să fie vulnerabilă în fața nimănui, nu 

admite slăbiciunea. Shin Kyung-

Sook suprinde în câteva pagini, cea 

mai pură iubire pe care un om o va 

cunoaște vreodată, iubirea de mamă. 

 

 

 

 

 

 

 

TEODORA TURC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ȋ 

N concluzie, pentru mine acest roman are o 

însemnătate aparte deoarece mi-a schimbat perspectiva 

asupra vieții mele și mi-a oferit o lecție importantă legată de 

familie și de cei apropiați mie. Pe parcursul ei am avut multe 

emoții, frică, curiozitate și furie, însă lectura s-a încheiat cu 

o mică lacrimă răzleață în colțul ochiului. 

Recomand cu mare drag această carte tuturor 

persoanelor care vor să învețe să aprecieze timpul petrecut 

alături de cei dragi pentru că este limitat și la un moment dat 

ne vom ,,rătăci’’ într-o lume diferită, cea a divinității, și vom 

regreta fiecare moment pe care l-am pierdut în lipsa celor 

dragi. 



Mândrie și prejudecată 

de Jane Austen 

 

  

Aș dori să încep prin a spune câteva 

cuvinte despre fabuloasa scriitoare a acestui 

roman. Jane Austen a fost o romancieră din 

secolul al XIX-lea, fiind cea mai cunoscută în 

zilele noastre pentru romanul ei, Mândrie si 

prejudecată. S-a născut în 1775 si a crescut 

într-o familie mare și iubitoare, fiind al 

șaptelea copil din opt. Tatăl său, care a avut o 

relație forte strânsă cu ea, a încurajat-o să 

folosească biblioteca familiei pentru a-și 

îmbunătăți cititul si scrierea. 

    Jane a avut două mari iubiri, prima 

fiind Tom Lefroy pe care l-a întâlnit la 

Hampshire. La jumătatea lunii ianuarie, el a 

plecat la Londra pentru a studia dreptul. În 

final, s-a dovedit că relația lor nu a avut niciun 

rezultat. Acești doi ani s-au numărat printre cei 

mai fructuoși din viața lui Jane. După ce s-a 

întors de la Londra, a scris Mândrie și 

Prejudecată, apoi a rescris Elinor și Marianne 

sub titlul de Rațiune și Simțire și, în final, 

Mânăstirea Northanger, pe care l-a terminat în 

1799. Nu a mai scris apoi nici un roman timp 

de peste zece ani.  

    Tatăl ei a murit în 1805, iar în anul 

următor Jane, împreună cu mama și cu sora sa, 

s-au mutat în Southampton unde au rămas 

până în vara anului 1809, când se mută în 

Chawton, satul Hampshire din care Jane 

Austen și-a lansat, în sfârșit, cariera de 

romancieră. A terminat Persuasiune cam cu 

un an înainte de moartea sa, provocată de 

boala Addison, pe 18 iulie 1817. 

 

 

 

 

 
  

Plin de umor, ironie și, pe alocuri, suspans, 

romanul clasic de dragoste al lui Jane Austen 

este,  poate, unul dintre cele mai remarcabile 

din literatura universală. 

Autoarea s-a diferențiat prin stilul său unic de 

a scrie, respectiv cu precizia prin care a 

reușit să transpună tiparele sociale pe seama 

personajelor. Totodată, sunt conturate în 

concordanță cu universul real aspecte 

precum: eleganța, bunele maniere, 

spiritualitatea și,  în special, aparențele 

înșelătoare.  



    

 

 Dan Grigorescu spune despre Jane 

Austen- ,, Un conflict al valorilor dintre eroină 

și cei mai apropiați de ea, conflict mut și, în 

general, cunoscut numai de eroină însăși e, de 

altfel, o parte esențială a intrigii tuturor 

romanelor scrise de Jane Austen; și, cum 

personajul central – în buna măsură, 

autobiografic – e legat printr-o afecțiune 

adevărată de cei din preajmă, tensiunea 

aceasta dramatică e una interioară.” 

Romanul Mândrie și prejudectă a fost 

scris în perioada octombrie 1796 și august 

1797, denumirea inițială fiind Primele 

impresii. În data de 1 noiembrie 1797, tatăl 

autoarei trimite o scrisoare editorului 

londonez Thomas Cadell, descriind conținutul 

romanului, însă acesta a refuzat să îl publice. 

După 15 ani, Jane schimbă titlul în Mândrie și 

prejudecată, oferind manuscrisul unui alt 

editor, Thomas Egerton. Este publicat în trei 

volume, iar la 27 ianuarie Jane Austen 

primește un exemplar, iar romanul se bucură 

de success și se vând 1500 de exemplare. În 

luna noiembrie este tipărită o a doua ediție, 

iar, în 1817 o a treia. 

    Mândrie și prejudecată este un roman 

ce abordează tema iubirii în cele mai frumoase 

nuanțe. Autorea se transpune pe ea însăși în 

rolul personajului principal Elizabeth Bennet, 

a doua cea mai mare fiică, provenind dintr-o 

familie cu cinci surori, ea fiind foarte 

apropiată de sora ei mai mare, Jane. Romanul 

surprinde povestea de dragoste dintre Eliza și 

domnul Darcy, un bărbat foarte bine înstărit, 

cu o reputație bună în ceea ce privește 

manierele, educația și familia din care 

provine, însă era plin de mândrie și nu lăsa pe 

nimeni să-i descopere latura sensibilă, până 

când acesta realizează că începe să se 

îndragostească din ce în ce mai tare de Eliza. 

Domnul Darcy lasă la o parte mândria și 

orgoliul, însușiri pe care domnișoara Bennet 

le detesta și o făcea să simtă repulsie față de 

Am putea spune, chiar, că Mândrie și 

prejudecată este reprezentarea elaborată, sub 

formă de narațiune, a proverbului “Nu judeca 

o carte după copertă”. 

Acțiunea gravitează în jurul familiei 

Bennet și este concentrată, mai precis, pe una 

dintre cele cinci fiice: Elizabeth. O 

domnișoară inteligentă, frumoasă și talentată, 

cu o percepție complet diferită asupra lumii, 

față de surorile sale. În timp ce ele se 

preocupă să aibă o înfățișare aparte pentru a-

și putea găsi un soț cât mai repede cu putință, 

Lizzy își petrece timpul citind și studiind 

melodii ale marilor compozitori la pian. 

  

Totuși, liniștea îi este tulburată de 

sosirea domnului Bingley, alături de 

misteriosul său prieten, domnul Darcy. 

Dacă Bingley era prietenos, sociabil și 

amabil, Darcy reprezenta opusul: cu toate că 

era mai bogat și mai prezentabil decât 

prietenul său, comportamentul arogant și 

mândria de care dădea dovadă făceau ca 

lumea din jur să nu îi ofere admirație, nici 

respect. Elizabeth, însă, a remarcat în 

dumnealui un geniu, un talent deosebit și un 

adevărat maestru în arta 

cuvintelor și a faptelor. 

 



dânsul, și îi mărturisește dragostea, fară a se aștepta la 

un refuz. Elizabeth însă nu dorește să se mărite cu el, 

dar pe parcursul romanului descoperă că în tot acest 

timp ea îl iubea foarte mult, iar din cauza prejudecăților 

nu voia să creada că domnul Darcy chiar este persoana 

lângă care vrea să-și petreacă tot restul vieții. Aceștia au 

parte de multe momente în care iubirea li se pare 

imposibilă, dar și momente în care o simplă privire îi 

face să simtă un fior pe șira spinării, o emoție de 

nedescris și în același timp e cel mai frumos sentiment 

pe care l-au simțit. Amândoi reușesc, în cele din urmă, 

să lase la o parte defectele și anume în cazul Elizei 

prejudecățile, fiind capabilă să privească mai departe de 

masca socială a domnului Darcy și înțelege că 

dumnealui nu a vrut niciodată să o facă să se simtă 

neajutorată sau să o jignească în vreun fel, ci doar 

încerca să îi ajute familia pe care nu prea o avea la 

suflet, însă făcea tot ce îi stătea în putere pentru a face 

lucrurile corect. În cazul lui, își lasă mândria la o parte 

și pune accent pe iubirea puternică pe care o simte. 

Costăchescu  Alexia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu toate că ambii eroi, atât Elizabeth, 

cât și domnul Darcy, au încercat să 

nege și să ascundă că ar putea împărți o 

oarecare simpatie unul pentru celălalt, 

sentimentele au ieșit la iveală și le-au 

unit destinele. În ciuda nenumăratelor 

dispute și momente tensionate, cei doi 

au renunțat la așa zisa “mândrie” și au 

acceptat că sunt meniți să fie împreună. 

O poveste de dragoste contopită 

cu mister, dramă și comedie, este 

ușor de parcurs și reușește in a te 

face sa te întrebi Oare ce urmează 

să se întâmple?, citind astfel capitol 

dupa capitol. 

Romanul surprinde și dragostea dintre 

Jane și domnul Bingley, un prieten extrem 

de apropiat al domnului Darcy, dar 

defectele și punctele tari ale familiilor, 

fiecare personaj fiind foarte bine conturat, 

având o personalitate aparte, toate 

tipologiile regăsindu-se și în prezent în 

fiecare persoană. 

În ciuda faptului că această capodoperă 

a fost scrisă acum foarte mulți anii, își 

păstrează actualitatea, deoarece sunt 

situații în care fiecare om se va afla odată 

și odată în viața sa. Nu este o carte pe care 

o poți lăsa din mână, te emoționează, te 

înfurie, te face să simți stările sufleteși ale 

personajelor, să te transpui în pielea lor 

fără să realizezi, iar după ce afli puțin 

despre viața autoarei și despre prima ei 

iubire, poți înțelege că acest roman a fost 

scris pe baza unei fărâme de adevăr. 

În opinia mea, Mândrie și prejudecată 

este o carte pe care toată lumea trebuie să o 

citească, să experimenteze ce înseamnă o 

iubire din secolul al XIX lea, sa realizeze 

ca iubirea nu se schimbă odată cu anii, să 

simtă puterea scrierii lui Jane Austen 

Tătaru Ariana Gabriela 

 



 

 

Micuțele doamne prezintă viața a unei familii formate din patru fete: Meg, Jo, Beth, Amy, ce 

locuiesc alături de mama  lor, ele fiind despărțite de tată din cauza responsabilității acestuia în 

cadrul militar. Opera descrie în detaliu trăirile întunecate prin care trec personajele narațiunii, în 

special copiii. Deși rolul de mamă era bine stăpânit de către    femeia lăsată într-un râu de 

responsabilități, iar ea le oferea sfaturi blânde și dragoste de câte ori era nevoie, se simțea lipsa 

figurii paterne din peisaj, având în vedere statutul financiar, cât și starea emoțională Banii sunt un 

lucru bun și necesar, când sunt folosiți într- un scop nobil, dar nu vreau să-l considerați singurul 

lucru care trebuie urmărit. Aș prefera să vă văd soții de oameni săraci, dacă ați fi                  iubite, fericite 

si mulțumite, decât regine fără respect de sine și pace sufletească. Fetele reușeau cu greu să 

balanseze aprecierea averii 

materiale și a celei spirituale, 

comițând greșeli, fie 

semnificative, fie  copilărești, pe 

care le regretă sincer pe parcursul 

relatării. 

O scenă simbolică este 

conturată de participarea lui Meg 

la o petrecere  organizată într-un 

loc foarte diferit de ceea ce era 

obișnuită. În casa de mari 

dimensiuni se găseau oameni 

avuți, grațioși, fapt care o 

copleșea în totalitate. Tânăra era 

orbită de lumina puternică 

emanată de bunurile și 

veșmintele prețioase din jurul 

său, alegând să se transforme în 

dorința care cândva era doar un 

vis frumos. Totuși, bucuria 

acesteia a luat sfârșit       brusc. Meg 

a conștientizat realitatea în care 

se află, a realizat cine este cu 

adevărat: un exemplu demn de 

urmat pentru surorile ei mai mici 

și o doamnă în devenire. De 

asemenea, acceptarea limitei 

evidente de bani i-a pătruns ușor 

în sufletul fraged, dar războinic, 

ajutând-o să coboare cu picioarele pe pământ. 

 

Micuțele doamne 

                    

  de Louisa May 

Alcott 

Ilustrație 

proprie 



 

 

 

        În consecința tuturor obstacolelor neașteptate prin care au trecut surorile, prețuiau 

armonia și iubirea pictate în tabloul oricărei familii fericite. Vreau doar să rămânem împreună 

și să ne fie bine. 

       

 

 

Strălucirea obiectelor de lux sau 

călătoriile dese prin teritorii exotice 

nu  se compară cu schimbul de 

zâmbete largi și oneste, căldura unei 

îmbrățișări primite de la persoana 

dragă Fetele mele, țineți minte un 

lucru: mama voastră vă va fi mereu 

confidentă, iar tatăl vostru, prieten. 

Unirea celor patru fiice a determinat 

schimbarea radicală a perspectivei lor 

asupra traiului actual ca fiind 

monoton și lipsit de distracție. 

Împreună descoperă importanța 

autocunoașterii și își observă reciproc 

evoluția calităților, odată cu 

metamorfozarea imperfecțiunilor în 

trăsături valoroase e atât de bine să-ți 

spun tot ce gândesc, mă simt atât de 

fericită și in siguranță. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUMITRAȘ DARIA MARIA 

 

 

Așadar, Micuțele doamne zugrăvește harta simplificată ce duce spre  liniștea sufletească 

și sugerează aventura inevitabilă prin dificultățile vieții. Mintea nu are timp să cugete la 

necazuri, griji sau dureri, și gândurile negre trebuie izgonite, ca și cum am da cu mătura. 

 

 



 

 

Kinderland  

de Liliana Corobca 

 

Kinderland este cartea ce-și pune amprenta în 

biblioteca oricărui cititor prin structura sa specifică de tip 

jurnal, emoționantă. Cristina prezintă mai mult decât 

vocea naratorului obișnuit ce poartă cititorul de-a lungul 

experiențelor sale, ea semnifică vocile a sutelor, poate 

chiar milioanelor de copii ce trec prin trauma despărțirii 

de părinți la vârste prea fragede. Totuși, această carte are 

puterea aparte a sensibilizării și în cazul persoanelor care 

nu trec prin „experiența unui părinte plecat”. Potrivită 

pentru toate vârstele, cartea pune cititorii pe gânduri în 

legătură cu importanța în dezvoltarea emoțională a unui 

copil, indiferent de vârstă. 

 

Personal, am citit această carte precum un jurnal 

propriu, uitat, lăsat printre cărțile ce preocupă viitorul, ce 

mă fac sa uit de prezent și importanța acestuia.  M-am regăsit, deci, în Cristina, în acțiunile, trăirile și 

dificultățile întâmpinate la o vârstă poate prea fragedă, dar care o vor pregăti și transforma într-o 

tânără descurcăreață, ce rezolvă lucruri care pentru alții pot părea ,,grele” . 

Cristina inspiră multă maturitate prin acțiunile sale, gospodărit, rol de mamă, de soră, de 

profesor al celor mici. În ciuda greutăților, ea nu se plânge și este tratată de ceilalți precum un adult. 

Cu toate acestea, se conturează subtil un conflict interior legat de întrebarea ce o frământă dar pe care 

o ascunde “Ce a făcut ea pentru acestea?” 

De asemenea, nu este exclusă sensibilitatea fetei. În timp ce citeam, simțeam în adâncul 

personajului un gol profund. Golul părinților, poate inexistența unei îmbrățișări calde și tandre ce să-

i aline dorul lor, al unui ,,bravo” sau a unei mese calde pregătite așa cum știe ,,mami” mai bine . Toate 

acestea, pot marca copilăria, sau îi pot provoca Cristinei ușoare ,,lipsuri” în relaționarea cu 

oamenii/apropierea de aceștia din cauza încrederii nu foarte bine definite în copilărie . 

 

Publicat in 2013 Kinderland semnat de Liliana Corobca, prezintă un caz general al unei 

fete, Cristina, din zona Moldovei dintr-un satuc sărac, a cărei griji de ,,copil” sunt transformate în 

responsabilități de oameni mari. Părinții acesteia prezintă o situație tipică, adesea întâlnită în 

zonele de rural unde părinții pleacă după ,,bani lungi”. Necesitatea o ,,împinge de la spate’’ pe 

fetita în vârstă de doar 12 ani sa ia în mâini rolul de părinte, astfel devenind mama celor doi frați 

mai mici. 



 

          

 

 

 

 

 

 

SAVIN ELENA-DENISA 

 

 

 

 

 

 

 

În concluzie, relația copii- părinți , neprețuită de altfel, oglindește în mod firesc relația cu 

ceilalți a copiilor de azi, adulților de mâine. Unică și specială, această relație își dovedește adesea 

importanța când ne comfruntăm cu lipsa ei. Romanul inspiră tuturor cititorilor îndemnul de a 

aprecia lucrurile mărunte pe care le avem, respeciv recunoștința pentru ele, precum compania unei 

mamei sau a tatalui care, pentru alții, poate fi un lucru de mult pierdut. 



Trenul spre Samarkand 

 de Guzel Iahina  

 

După succesul bestsellerurilor Zuleiha deschide ochii și Copiii de pe Volga, 

Guzel Iahina revine cu o carte care promite la fel de multe emoții și adorație ca 

precedentele sale opere, Trenul spre Samarkan. Cartea reprezintă atât un drum 

geografic către tărâmul unde există struguri și orez în perioada foametei de după 

primul război mondial, cât și un drum spritual,de purificare a 

protagonistului,comandantul eșalonului. 

 

Povestea începe în Povolgia flămândă și săraca. Deev este denumit comandant 

al eșalonului care va evacua 500 de copii din orfelinatul regiunii, împreună cu 

comisarul Belaia, dictatoarea care se va dovedi a fi vocea rațiunii în drumul lor spre 

Samarkand: Până la Samarkand, Deev,sunt singurul și cel mai credincios prieten pe 

care-l aveți.Fiind prima evacuare a comandantului Deev, se lasă ghidat de principiile 

morale si mila față de copiii mutilați de foamete, încălcând regulile partidului și 

împotrivindu-se comisarului care avea o vechime în această meserie.De la a lua in 

tren copii bolnavi, muribunzi, fără îmbrăcăminte, pănă la a completa ,pe drum, 

locurile libere lăsate de unele pierderi a unor copii din Povolgia cu alții găsiți la 

fiecare verset, Deev trece peste toate certurile si amenințările echipajului lui,punând 

salvarea oricarui suflet mai presus de propria viața. Deși avertizat de către Belaia, 

comandantul sufera la fiecare pierdere tragică, se luptă pentru fiecare ca pentru copiii 

lui, riscându-și viața în repetate rânduri cerând 

provizii(mâncare,apă,combustibil).Cele 6 săptămâni de drum lung prin deșert îl 

obosesc psihic si fizic pe protagonist până în punctul în care aproape sfârșește mort în 

căutare de ajutoare. Mila, dăruirea,bunătatea și încăpățânarea sunt calitați care îl fac 

să ajunga in Samarkand cu 398 din copiii luați de la orfelinatul din Povolgia și alți 

103 colectați de pe drum, printre care și un sugar care a fost ținut în viață de o 

lupoaică din care se alăpta.  

 

Analiza psihologică făcută de autoare ne dezvăluie diferite tipuri de bunătate prin 

personajele bine conturate care se luptă, fiecare in felul ei, să supraviețuiască 

încercărilor drumului spre Samarkandul îndestulat: refuzul si duritatea felcerului sub 

care se ascunde o imensă dragoste și sensibilitate pentru copii și animale,în special 

cai,ce îl face să lupte cu molima și cu restul neajunsurilor muribunzilor.Devotamentul 

lui Deev care  îl face să înfrunte întreaga lume pentru micuții pe care are nevoie să-i 

salveze, autoritatea și înverșunarea comisarului, care într-un final îl acopera pe 



comandant, lăsându-și emoțiile să triumfe. Surorile care dăruiesc dragostea infinita a 

unor mame, și chiar și bunătatea răufăcătorilor ,care se lasă ghidați de solidaritate și 

contribuie la punerea în mișcare a “ghirlandei”. 

 

Deși prefer prioritizarea construirii atente a decursului narativ, complexitatea 

personajelor mi-a stârnit interesul, făcându-mă să trec peste descrierile mai puțin 

captivante și impresionându-mă prin empatia și sacrificiul uman de care dau dovada 

personajele cu caracter puternic construite cu grijă de Guzel Iahina. Este o carte 

pentru suflet care nu pune accent pe drumul propriu-zis spre Samarkand ,ci spre 

salvarea fiecărui participant ,fiecare în direcția în care avea nevoie să fie vindecat: 

Tovarășii înțelepți mi-au mai spus că eu în trenul ăsta nu pe copii îi salvez, ci pe 

mine. 

 

 

 

 

   
 Rotaru Jasmine 

 

 

 

 



Ferma Animalelor  

de George Orwell 

      Ferma animalelor este o carte a cărei încadrare în 
literatura clasică este de necontestat. George Orwell 
realizează o antiteză puternică între stilul lejer în care 
este scrisă, aprope agasant de lejer și profunzimea 
cuvintelor acesteia. O carte în care, încă din primele 
pagini, se validează calitatea operei. 

      Povestea începe cu descrierea domnului Jones, un 
simplu fermier, care însă nu arată că există o limită în 
a aprecia alcoolul și animalele dânsuia, cărora li se 
oferă ocazia de a se afirma în legătură cu ceea ce simt, 
gândesc, văd și aud. Acestea se remarcă prin viața 
relativ normală pe care o trăiesc și anume: mănâncă, 
lucrează pentru a putea fi utile mediului în care se află, chiar dacă aveau anumite inconveniente ce 
vizau modul în care erau tratate, eforturile prea mari făcute în scopul mulțumirii stăpânului și 
porțiile de mâncare ce erau suficiente doar pentru a își păstra existența pe lume. Dezamăgite de 
condițiile de trai, animalele pornesc o revoltă împotriva domnului Jones și a soției sale care se 
sfârșește prin izgonirea acestora de la fermă.  

     George Orwell dirijează opera astfel încât să aibă o notă comică în care să îmbine, pe cât se poate 
de agreabil, adevărurile dure pe care le semnalează. Conceptele care stau la baza societății moderne 
sunt în opoziție cu cele pe care Orwell le expune. Porcii sunt cei care dețin forța cu care influențează 
deciziile, impun respectul și ordinelele lor sunt respectate de toate animalele fermei. Motivul pentru 
care scriitorul alege expansiunea pe scara socială a  acestor animale este unul satiric la adresa 
caracterelelor conducătorilor care au doar interese personale, suprimând drepturile la libera 
exprimare. Totodată, trimite și la eșecul inevitabil adus în urma unui asemenea regim politic.  

     După plecarea proprietarului, animalele încep să se îngrijească singure, însă, autoritatea și 
superioritatea porcilor nu poate rămâne trecută cu vederea, aceștia inspirând anumite principii ce 
se cred a fi mult mai benefice fermei ,Omul nu servește niciodată interesele vreunei alte creaturi, în 
afară de el însuși. Iar între noi, animalele, să fie o unitate perfectă, o tovărășie perfectă în luptă. Toți 
oamenii sunt dușmani. Toate animalele sunt tovarășe. Noile reguli implementate sunt doar în 
favoarea celor ce fac parte din conducerea fermei, animalele ajung să muncească mult mai mult 
decât o făceau înainte, fără să conștientizeze acest lucru, din cauza faptului că se simțeau avantajate 
că aveau niște lideri care se gândeau la nevoile lor și le înțelegeau ca nimeni altcineva.  

      Finalul este unul destul de trist, însă cu un mesaj puternic ce merită descoperit și înțeles pe 
deplin.          

DRAGAN ALEXIA 

 

 

 

 

 



Spulberă-mă 

de Tahereh Mafi 

       

Imaginați-vă o operă, una ca oricare alta, prezentând viitorul pângărit al Pământului, viitorul creat 

chiar de specia noastră. O lume ce pare contorsionată în privirea protagonistei, Juliette, sclavă a 

ignoranței oamenilor, fiindu-i distruse, încetul cu încetul, sufletul, sănătatea ei mentală și fizică, de 

imposibilitatea condiției în care se afla: o singură atingere din partea ei poate ucide. Subminată și 

necunoscătoare a fericirii, ea se găsește blocată într-un vid al suferinței. Patru pereți, o fereastră, un 

carnețel și un pix rupt reprezintă generalitatea celor șaptesprezece ani prinsă în acest tărâm necunoscut 

care este mintea ei. 

Totul se schimbă, însă, când este forțată să împartă camera cu un necunoscut și visele ei pline 

de speranță se spulberă, pierdute, purtate de pasărea ce încă o urmărea într-un gând material. Aparența 

eternului viitor ce ne conduce către sfârșit e plină de absențe, șifonată de noapte și răvășită de vise. 

Într-o prefăcută liniște, trădarea se ridică inevitabil, desfăcând și legând relațiile relative pe care le 

poate avea omul. Chiar când speranța unei prietenii se ivește între cei doi, Juliette deschide ochii către 

frumusețea feței pe care o torturase cu atât de multă blândețe, mințind-o fără remușcare și aruncând-

o la picioarele celui care o închisese. Acesta, cunoscut sub numele de Warner, conducea sectorul 

patruzeci și cinci, sectorul care o ținuse înlănțuită pământului, nelăsând-o să zboare și să se piardă în 

cerul uitării. 

O scriere care ne spulberă în frumusețea sa crudă prin metafora vieții și a morții, a unui suflet 

șlefuit cu cel mai dur strat al lumii. 

 

SABIE-CRISTEL ALESSIA 

 

 

 

 

 

 

 



 

Războiul care mi-a salvat viața 

 

de Kimberly Brubaker 

 

Cartea Războiul care mi-a salvat viața, scrisă de Kimberly Brubaker Bradley este un roman  

pentru copii care a apărut în anul 2015. Autoarea a plasat această narațiune la începutul celui de-al 

Doilea Război Mondial, în cadrul unei 

familii britanice. Această carte fantastică 

ascunde printre paginile sale un mesaj 

emoționant, ce îți rămâne îngropat în 

adâncul sufletului. 

 

Ada Smith locuiește împreună cu 

fratele său pe nume Jamie și mama lor, o 

femeie lipsită de suflet, de moralitate, cu un 

comportament abuziv. Din cauza 

handicapului său fizic ce îi agrava mersul, 

copila a fost ținută captivă în apartamentul 

familiei cu o singură cameră. Acțiunea este 

se petrece în timpul războiului, iar, din 

cauza bombardamentelor din partea naziștilor care semnalau un imens pericol, copii din orașe 

trebuiau să fie evacuați în zonele rurale, acolo unde erau mai în siguranță. Cei doi copilași au nimerit 

in grija unei femei pe nume Susan Smith. Din păcate, aceasta suferea de despresie. Femeia nu se 

considera aptă să aibă în grija doi copii și se îndoia că cei doi se vor simți confortabil alături de ea. 

Însă ea le-a oferit Adei și fratelui său un cămin primitor, mese regulate și mai târziu, iubirea sa sinceră. 

După ce copiii se adaptează la noua lor casă alături de doamna Smith, un personaj se întoarce în scenă, 

deraind cursul poveștii lor fericite. 

 

În carte este prezent un conflict exterior și anume războiul, cu care se lupta toate personajele 

pentru a suprăviețui. Însă, războiul nu este doar un eveniment istoric, acesta fiind prezent în sufletul 

fetei. Ada are un conflict interior cu ea însăși pe tot parcursul romanului. Aceasta poartă, in interiorul 

său, o bătălie constantă, luptându-se cu frica pentru a putea învinge războiul exterior, dar și cu propria 

persoană pentru a-și depăși experiențele traumatizante și pentru a se maturiza. 

 



Mesajul pe care îl transmite acest roman este 

unul emoționant. Pornind de la ideea că Ada nu a 

simțit niciodată ce înseamnă a avea o mama 

iubitoare până la întalnirea sa cu Susan, femeia a 

ajutat-o pe copilă să își învingă fricile și să devină o 

persoană mai puternică. Cartea conturează adevărul 

crunt al vieții și greutățile pe care le întâmpinăm cu 

toții. Această poveste învață cititorii să devină 

puternici și să realizeze că întotdeauna va exista 

„lumina de la capătul tunelului” și că indiferent de 

situație trebuie să lupte cu propriile probleme de 

caracter pentru a deveni cea mai bună versiune a lor 

și pentru a putea ,,străluci’’ și zâmbi din nou.  

 

 

 

TEONA ALBESCU 

      

 

 

 

Din punctul meu de vedere, Ada este un exemplu în viață de urmat, curajul și lumina 

sufletului său bun fiind o speranța pentru noi toți. Iubirea pe care a găsit-o după o viață încărcată 

amplu de suferință este motivul pentru care trebuie să credem cu toții în binele care va birui mereu 

în viață noastră și în inima noastră.  



În supa miso  

 

de Ryu Murakami 

 

 

 

       

Romanul În supa miso este creația autorului japonez Ryu 

Murakami, unul dintre cei mai importanți scriitori 

japonezi contemporani și ale cărui volume au fost 

distinse cu numeroase premii redutabile pe parcursul carierei sale. Având un subiect neobișnuit, 

ușor sinistru, romanul reprezintă o lectură deosebit de interesantă, ce m-a captivat încă din 

primele pagini prin narațiune, dar și prin descrierile sale.  

Personajul central al romanului este Kenji, un tânăr din Tokyo ce lucrează ca ghid în cartierele 

destinate plăcerii din capitala niponă. Acesta este angajat de americanul Frank, a cărui prezență 

banală de turist ascunde, însă, secrete și mistere macabre. Relația dintre cei doi evoluează treptat 

pe parcursul romanului, ajungând să capete valențele unei prietenii ciudate, creionate în 

circumstanțe nefaste. Deși Kenji a dorit de la început să păstreze distanța cuvenită dintre angajat 

și client, Frank s-a împotrivit cutumelor japoneze de politețe, prefigurându-se astfel apropierea 

forțată dintre cei doi. Portretul americanului este unul obișnuit, dar încet-încet se vor distinge 

câteva mici aspecte ce îi vor da de bănuit tânărului japonez. Cantitatea mare de bani cash pe care 

o purta cu el, dar și nesiguranța amintirilor în ceea ce privește propriul trecut îl determină pe Kenji 

să creadă că noul său client nu este chiar persoana pe care acesta o credea.  

Acțiunea relativ banală, presărată cu perindări prin cluburi de noapte, cârciumi și discuții la bere, 

capătă o nuanță sinistră și macabră odată cu menționarea unei prime crime ce a șocat orașul. Era 

vorba de o tânără liceană de 17 ani găsită în pungi de plastic de niște trecători, eveniment ce a 

șocat populația din Tokyo prin cruzimea faptului, dar și din cauză că făptașul nu a putut fi 

identificat. Din acel moment, bănuielile lui Kenji capătă amploare, el vizualizându-și așa-zisul 



prieten nu doar ca pe un american ciudat, dar și ca un posibil criminal. Curând, alte crime vor 

apărea pe prima pagină a ziarelor din Tokyo, iar neliniștea generală crește în primul rând din 

cauza criminalului imposibil de identificat. Dinamica dintre cele două personaje centrale ale 

romanului devine și mai neobișnuită în contexte ale cotidianului, personalitatea nonșalanță a 

americanului Frank fiind în contrast cu starea de alertă și îngrijorare a tânărului japonez. 

Tensiunea crescândă a evenimentelor îl afectează în mod direct pe Kenji, a cărui viață este 

bulversată încă de la prima întâlnire cu americanul. Finalul este relativ previzibil, întrucât Frank 

îi mărturisește lui Kenji că este criminalul căutat, americanul demonstrându-și capacitatea de a 

ucide prin măcelărirea personalului unui bar de noapte alături de angajatele unui club de plăceri. 

Cei doi au ulterior o discuție lungă și profundă, în care Frank își povestește adevărata copilărie și 

transformarea sa treptată în psihopat, conversația desfășurându-se în spațiul tenebru al unei clădiri 

abandonate. Tot în acest context este relevată semnificația titlului, care la prima vedere pare să 

nu fie în concordanță cu acțiunea romanului. Iubitor de supă miso, pe care a mâncat-o în copilărie 

la un restaurant în Colorado, Frank și-a exprimat interesul pentru poporul ce mănâncă această 

supă, respectiv japonezii, fiind dornic să cunoască și să le înțeleagă obiceiurile. Filosofia sa este 

că viața în sine este o supă miso, iar oamenii reprezintă legumele, carnea, tăițeii, respectiv 

garniturile diverse ce conferă aromă supei.  Frank se considera, alături de restul oamenilor, doar 

un alt ingredient dintr-o supă miso, fiind mulțumit cu statutul său în cadrul orânduirii lumii.  

Asemenea altor autori japonezi, stilul lui Ryu Murakami m-a atras în primul rând prin combinarea 

elementelor banalului într-o manieră unică, rezultând astfel o înlănțuire de evenimente 

neașteptate în tiparul cotidianului. Limbajul său este accesibil, conferind fluiditate lecturii, iar 

detaliile prezentate în descrierile cărții creează impresia că cititorul se află alături personaje în 

plimbările lor pe străzile din Tokyo. Impresia de apropiere fizică de evenimentele și de 

personajele cărții îi conferă romanului un caracter și mai realist, dur, întâmplările făcând parcă 

parte din cotidianul fiecăruia.  



Ce m-a impresionat de asemenea foarte mult la această carte a fost nonșalanța cu care scriitorul 

a ilustrat elemente tabu ale societății japoneze, aspecte despre care nimeni nu vrea să vorbească 

și de existența cărora aproape toți uită. Japonia este simbolul simplității, al eleganței, fiind 

cunoscută pe plan mondial pentru gastronomie, principii de viață, dar și pentru educația eficace 

insuflată cetățenilor săi. Latura întunecată a societății japoneze pe care însă mulți o uită este redată 

cu o mare acuratețe în romanul de față, iar evenimentele, chiar dacă nu sunt reale, imită destul de 

bine tipologii umane și obiceiuri prezente în Japonia. Stilul de viață nipon se bazează în general 

pe muncă până la epuizare, fapt ce 

antrenează lipsa unei vieți private 

sănătoase și implicit a unei sănătăți 

mintale normale. Tocmai aceste aspecte 

ignorate și reduse la tăcere m-au 

determinat să apreciez cel mai mult 

cartea, Ryu Murakami abordând fără 

pudoare  laturi mai puțin plăcute ale 

realității, dar care fac până la urmă parte 

din rutina zilnică a oamenilor.  

Aș recomanda această carte celor 

interesați de noi experiențe de lectură, 

întrucât romanul În supa miso este, fără 

îndoială, o provocare. O poveste realistă, 

thriller, ce îmbină elementele banale din 

jurul nostru, volumul reușește să își 

treacă cititorii prin stări de confuzie, 

spaimă, dar și înțelegere și compasiune. 

Este un melange interesant și filosofic în 

același timp, întrucât mai presus de 

evenimentele bizare se află filosofia autorului cu privire la condiția oamenilor în societate. Cu 

toții facem parte din același mare univers în care conviețuim și ne desfășurăm activitățile 

specifice, iar acestea conferă societății o diversitate  anume, asemenea unei supe miso plină de 

aromă și savoare.  

BABII DARIA 

 



   

  

  

     

 

 

      

  

 

 

        Castelul de sticlă,  cartea scrisă de autoarea și jurnalista americană Jeannette Walls, își concentrează atenția asupra 

vieții familiei nomade în brațele căreia aceasta și-a petrecut întreaga copilărie. Fără siguranța vederii următorului răsărit 

și dormind deseori supravegheată doar de lumina difuză a stelei de pe cer primită cadou, a doua fiică a familiei Walls, 

duce o puternică luptă cu viziunea demoralizatoare a societății care transpune critic imaginea părinților ei pe care îi 

înrămează în suflet ca pe niște super-eroi, până în momentul în care, ducând un conflict exterior, declanșează un conflictul 

interior dureros și greu de învins. Aceasta își pune în vitrină, în văzul tuturor cititorilor, greutățile și durerile de copil 

inocent, pe care le ascunde într-un colț întunecat al inimii, o parte a sa veritabilă de care fuge până la ultimul foșnet al 

foilor cărții. 

Castelul de sticlă 

                         de Jeannette Walls 

       

        Ramificându-și viața și timpul în cele mai îndepărtate căi ale văzduhului pentru binele fiecărui membru al familiei, 

îndeplinind o multitudine de roluri prin intermediul cărora dobândește o suită de experiențe maturizatoare și valori 

morale bine-definite, Jeannette se luptă cu morile de vânt în încercarea de a-și croi drum printre lianele care o țin 

captivă în frig și beznă. Legată de mâini și de picioare, tânăra își susține frații și se străduiește să le construiască un 

drum lin, jucându-se cu focul în mod repetat, încrezătoare și curajoasă, însă pe o construcție care se clatină din temelii 

la fiecare boare de vânt. Se desprinde cu o putere remarcabilă de tipica afirmație Învățăm din greșeli,  alegând cu bună 

știință să ia mereu de la capăt totul, pentru a constata schimbările produse în atitudinea dezolantă a celor dragi, pentru a 

se antrena în acceptarea propriilor defecte, inclusiv alegeri eronate și pentru a-și perfecționa greșelile. Jeannette este 

soră, mamă, tată, dascăl, medic, îndrumător și exemplu pentru frații mai mici. Ea se aventurează în locuri primejdioase 

și se afundă în necunoscut pentru a le face traiul cât mai plăcut. De asemenea, luptă vitejește cu propriile temeri și nu 

renunță până nu le biruiește. Fata vede partea bună în orice lucru descurajator și merge până în pânzele albe pentru a 

căuta soluții 



      

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

 

 

 

HUȚANU IONELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este fascinant modul în 

care autoarea reușește, cu 

un succes frapant, să își 

așterne vastele experiențe 

ale copilăriei și 

adolescenței sale într-o 

singură carte. Cu o 

încărcătură emoțională 

năucitoare, simplele sale 

înșiruiri de cuvinte evocă 

un amalgam de sentimente, 

un număr foarte mare de 

întrebări fără răspuns și câte 

o tăiere de respirație la 

sfârșitul fiecărui capitol. 

Creează un haos tumultuos 

în mintea cititorilor și, de 

multe ori, din cauza 

acumulării de trăiri 

apăsătoare, sufletele 

acestora cer un moment de 

liniște și meditare asupra 

amplelor narări, un răgaz de 

regăsire interioară în care se 

luptă cu persoana străină 

din oglindă. 

 



Hoțul de cărți 

                                                                      de Markus Zusak 

       Hoțul de cărți, publicat pentru prima dată în 2013, este una dintre cele mai cunoscute cărți 

ale autorului australian Markus Zusak, devenind bestseller internațional. 

       Roman de ficțiune istorică, surprinde imaginea Germaniei naziste din toate punctele de 

vedere. Deși este o temă abordată de numeroși scriitori, Hoțul de cărți se remarcă prin perspectiva 

narativă unică și prin oferirea unei noi concepții asupra morții. 

           

 

 

  

       Această remarcă îl demască pe narator, care reprezintă moartea umanizată. Prezența morții 

în calitate de povestitor oferă autenticitate și imprevizibilitate decursului narativ. Totuși, nu 

moartea este dorită în prim-plan, ci parcursul evolutiv declanșat odată cu apariția personajului 

principal, Liesel Meminger. Astfel, naratoarea devine un fidel martor al tuturor trăirilor afective 

ale fetiței. 

 

 

 

La o vârstă fragedă, 

Liesel își pierde orice 

reper familiar din 

viață. Fratele ei mai 

mic moare, iar 

părinții dispar sub 

nedumerirea unui 

singur cuvânt, 

kommunist. Întreaga 

sa aventură spre 

maturizarea mult prea 

timpurie este 

străbătută de fiorul 

morții, care subjugă 

societatea. 

 

 

        Încă din primele pagini, cititorii sunt introduși în 

universul misterios al operei printr-o notă dezarmantă și 

sinceră Uite un mic adevăr: vei muri. 



Romanul dezvăluie, fără ocolișuri, 

evenimentul nefast al istoriei-nazismul, ce 

tulbură gândirea și simțirea umană. 

Încercarea regimului nazist de a schimba 

conștiința întregului popor prin instigarea 

la ură și violență, marchează copilăria 

fetiței, ce se opune acestor canoane. Liesel 

este primită în familia Hubermmanilor, 

care împărtășesc același dispreț față de 

propaganda nazistă. Pe lângă analiza 

psihologică a personajelor și relația cu 

părinții adoptivi, este surprinsă și nevoia 

lecturii. Hoțul de cărți nu este numele 

reprezentativ al fetiței, ci semnifică doar 

aparența-salvează cărțile, nu le fură. În 

aventura sa tulburătoare, ea descoperă 

valoarea prieteniei și a iubirii. Hans 

Hubermman, un personaj bine construit, 

devine pentru fată un bun protector și ghid 

spiritual. Fiecare eveniment este însoțit de 

intervenția morții atât din punct de vedere 

fizic, cât și moral. 

     

 

 

 

 

 

 

       

Romanul reprezintă un punct de interes pentru toate categoriile de vârstă, prin stilul sincer și 

simplu de a spune o poveste. Markus Zusak realizează un adevărat joc cromatic al sentimentelor, 

trezind în sufletele lectorilor simțirea. 

                                                                                                                     CONTAȘ ȘTEFANIA   

 

 

 

 

 

Hoțul de cărți este un roman al durerii, al disperării, al încercării și al 

speranței, ce sensibilizează cititorul pentru a pătrunde mai adânc în tema 

abordată. Moartea, în rolul de narator, contribuie la realizarea unei 

frumoase povești despre valorile etice. 

 



Pădurea spânzuraților  

                             de Liviu Rebreanu 

 

 

Apărut în anul 1922, Pădurea spânzuraților, de Liviu Rebreanu, reprezintă cel mai bun 

roman psihologic românesc (Eugen Lovinescu), care surprinde în prim-plan consecințele 

războiului. 

   Romanul a fost construit pe baza nuvelei Catastrofa și se constituie într-un omagiu în 

amintirea morții fratelui mai mic al scriitorului, Emil. 

     

      Încadrat în estetica realistă, narat la persoana a 

III-a M-am sfiit întotdeauna să scriu pentru tipar la 

persoana I, romanul psihologic ocupă un loc 

important în literatura română dedicată Primului 

Război Mondial, fiind comparat ca valoare cu 

Nimic nou pe frontul de vest, de Erich Maria 

Remarque. 

       Prin tema abordată, naratorul subliniază 

absurditatea conflictelor, care antrenează moartea, 

războiul devenind în sufletul combatanților un 

amestec de exaltare și durere. 

       Personajul principal al romanului este menit să 

reprezinte sufletul chinuit de povara datoriei. Deși 

la început pornește cu un sentiment de încredere, 

netulburat, ajunge să descopere adevărata imagine a 

războiului și nevoia de iubire. Întregul parcurs 

evolutiv al protagonistului este declanșat odată cu 

spânzurarea lui Svoboda (condamnat pentru 

dezertare), finalul tragic trezind în sufletul ofițerului 

sensibilitate. Această trăire afectivă este pierdută de 

mult de majoritatea camarazilor săi. 

 

             

 

            Pe lângă creionarea unui eveniment nefast al istoriei, în roman se evidențiază, având ca 

reper un personaj bine construit din punct de vedere psihologic, conflictul interior, prezent în 

subconștientul tuturor combatanților. Imprevizibilitatea vieții și gândul unei morți iminente, idei 

surprinse și accentuate de-a lungul demersului narativ, dau curs unor noi aspirații, viziuni, mai 

presus de legile statului Nicio datorie din lume nu-mi poate impune să ucid un camarad. Acestea 

provoacă o schimbare în conștiința militarilor, care se opun nedreptăților aparentului patriotism. 

    Discuția de la popota ofițerilor este un episod semnificativ, folosit drept pretext pentru a 

scoate în evidență două categorii sociale: cei care se încred în legile statului și cei care își urmează 

simțirea. Trecerea protagonistului de la o categorie socială la alta se realizează într-un mod 

simbolic, reprezentativ întregului decurs narativ prin privirea lui Svoboda. 

   Aventura spirituală a personajului principal, concepțiile despre adevăratele datorii ale 

unui soldat, scindarea între viață și moarte și însemnătatea patriei reprezintă elementele esențiale, 

ce alcătuiesc o importantă analiză profundă a trecutului afectiv, realizată din perspectiva unui 

militar suferind. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Acest roman este recomandat 

atât adolescenților, cât și adulților 

care își doresc să descopere o altă 

imagine a războiului, zugrăvită din 

punct de vedere moral.                                                                                                

 

                                                                                                            

CONTAȘ ȘTEFANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pădurea spânzuraților, de Liviu 

Rebreanu, este un roman de o 

sinceritate dezarmantă și cu un 

stil unic, specific de a conduce 

cititorii aproape de trăirile intime 

ale scriitorului. Atunci când 

începi cu adevărat să-i pătrunzi 

înțelesurile bine tăinuite, rămâi 

plăcut surprins de iscusința 

autorului în prezentarea 

psihologiei umane și de 

universul operei, care te ține 

într-un suspans misterios, căruia 

cu greu te poți opune. 

 

Dumitraș Daria Maria 



I must betray you 

de Ruta Sepetys 

 

 

I must betray you sau Sfarșitul șoaptelor, după traducerea în limba română, este un roman 

scris de autoarea Ruta Sepetys, ce 

prezintă povestea unui adolescent 

numit Cristian care a fost crescut în 

regimul comunist toată viața sa și care 

ia parte la Revoluția din anul 1989. 

Autoarea a scris 8 romane până acum. 

Toate sunt de tipul ficțiune istorică și 

prezintă întâmplări șocante, adesea 

trecute sub tăcere, tragedii ale unor 

victime în memoria cărora scrie, cu 

sensibilitate și reverență, un omagiu 

literar, dovedind că, până la urmă, 

omenia și iubirea pot triumfa chiar și în 

cele mai întunecate momente ale 

istoriei.  

 

Romanul său de debut, Printre 

tonuri cenușii, urmărește povestea 

Linei, o adolescentă din Lituania, a 

cărei viață se schimbă peste noapte 

când, împreună cu familia ei, este 

arestată și deportată în Siberia. 

 

Cartea Sfârșitul șoaptelor este narată din perspectiva lui Cristian Florescu, un adolescent 

de șaptesprezece ani ce visează să devină scriitor. Acesta pare să fi știut dintotdeauna că ceva nu 

era în regulă cu lumea în care trăia, dar, când până și părinții lui par să se fi dat bătuți, ultima lui 

speranță rămâne în sufletul nesupus ce a gustat din fructul interzis al libertății, cel al bunicului 

său. De asemenea, când regimurile comuniste din Europa se prăbușesc rând pe rând, românii 

prind speranță și, în același timp, se întreabă când va fi rândul țării lor. Pe de altă parte, 

sentimentul de frică este o constantă din cauza agenților de la Securitate , care sunt peste tot și 

observă până și cele mai mici detalii. Când Cristian este șantajat în a devenii unul, adolescentul 

acceptă postul și plănuiește să îi învingă. 

 

 

 

 

 

 



 

Romanul este foarte bine documentat, iar felul în care este scris te face să simți cu adevărat 

felul în care oamenii trăiau pe atunci. Cred că tinerii ar trebui să citeascǎ atât despre cultura și 

istoria tării lor, cât și despre cultura altora, iar aceastǎ carte descrie foarte detaliat acest moment 

din istoria României. 

 

MARIA SILVIA MUNTEANU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În concluzie, acest roman este unul din care poți 

deprinde multe învățături utile fiecărui suflet în 

formare și despre care îți va face plăcere să afli pe 

parcursul lecturii.  



 

 

 

Împăratul muștelor 

                 de William Golding 

      Așadar, universul  

romanului surprinde un grup de copii 

care scapă cu viață din catastrofa 

prăbușirii unui avion. Naufragiați în 

mijlocul Pacificului, tinerii învață și 

încearcă să supraviețuiască, aceștia 

având parte de o aventură unică în 

viața lor. O nouă robinsonadă departe  

de adulți, părinți și regulile acestora 

devin un coșmar, inocența fiind 

stăpânită de ură și de răutate, care se 

manifestă încă de la vârste fragede. Iau 

în stăpânire micul univers infantil și 

tulbură armonia: o parte dintre ei 

devin vânători, iar, sub     pretextul de a 

procura hrana pentru întregul grup, 

unii exaltă cruzimea și sângele, 

devenind personaje sălbatice. Violența 

ia locul purității, crima amenință  să devină omor ritual, astfel vânătoarea se înstăpânește peste o 

lume care își pierde busola.  

 

    Romanul Împăratul muștelor, scris de William Golding, este o capodoperă literară și un clasic al 

secolului XX. Cartea a fost publicată prima dată în 1954 şi tradusă în română cincisprezece ani mai târziu. 

A fost prima carte a lui  William Golding și recunoscută printr-un Premiu Nobel în 1983. Romanul a avut 

două ecranizări: una în 1963, iar cealaltă în 1990, prima fiind foarte aproape de litera cărții. De asemenea, 

opera este, după cum precizează E.M.Forster, un roman excepțional, care cuprinde întreg universul uman 

în aventura unor copii     pe o insulă de corali. 

 

 



În această carte, prin personajele create, autorul reușește 

să construiască o poveste de-a dreptul impresionantă, 

emoționantă, tulburătoare,       plină de confuzie, care te lasă 

pe gânduri. 

                       De altfel, este surprins conflictul dintre 

două impulsuri care există în ființele umane simultan: 

instinctul de a trăi după niște reguli, de a ne impune 

voința cu  orice preț și contribuirea la binele grupului 

împotriva forțelor răului. Copiii încearcă, într-o primă 

fază, să imite rigoarea de acasă a părinților, dar și 

necesitatea unei logici ce ar trebui să-i ducă la salvare. 

Prin explorarea binelui împotriva răului sunt surprinse 

dorințele, dar și realitatea, atât haosul, cât și ordinea, 

ridicând întrebări despre natura umană: Suntem noi în 

mod natural buni sau răi?, sau, Este libertatea absolută 

calea spre paradis?. 

            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               BOITOR ELENA ȘTEFANIA 

Dumitraș Daria Maria 

            Cu toate acestea, este prezentat determinismul ființei umane prin intermediul copiilor, 

limitările fiziologice care ne definesc și care, în anumite situații, chiar conduc. 

             Fără îndoială, așa cum menționează Malcolm Bradbury, respectiv  Times Literary 

Supplement, creația literară Împăratul muștelor, scrisă de William Golding, reprezintă o poveste 

atemporală asemenea unui mit și o oglindă lucidă, obiectivă şi înspăimântătoare a societății 

moderne, care trebuie  citită de orice lector de pretutindeni. 



 

La răscruce de vânturi  
 

   
 

 La răscruce de vânturi este singurul roman 

scris de Emily Brontë publicat în 1847. 

Acesta prezintă povestea de dragoste dintre 

doi tineri, Heathcliff și Catherine. Cei doi 

au avut o soartă care i-a împiedicat sa își 

continue relația. Scriitorul britanic William 

S. Maugham a declarat într-un eseu din 

1954 această operă ca fiind unul dintre cele 

mai bune zece romane din lume.

 

 

 Tatăl lui Catherine îl primește pe Heathcliff 

în conacul său, Wuthering Heights (La 

răscruce de vânturi). Fata se înțelege cu el 

încă din primele clipe, dar fratele ei, 

Hindley,  nu îi dorește prietenia. După 

moartea părintelui, cel care moștenește 

conacul este Hindley. 

 

 

 

 

de Emily Brontë 

 

La răscruce de vânturi de Emily 

Brontë, carte pe care la recomandarea 

doamnei profesor de limba romana am avut 

ocazia sa o citesc, ilustrează, într-un stil 

sobru, societatea din secolul al XIX-lea din 

spațiul englez, prin prisma unei povești de 

dragoste între Heathcliff, personajul 

principal, și Catherine Earnshaw, sora sa 

vitregă. 

Cartea începe sumbru, cu dl. 

Lockwood, care se refugiază de o furtună la 

reședința domnului Heathcliff, unde urma să 

și rămână cu chirie. Acesta discută cu 

Hareton, Heathcliff, Catherine Linton și 

Joseph, cațiva dintre membrii familiei 

rămase. Obosit, se hotărăște să meargă într-o 

cameră de la etaj pentru a se odihni, dar în 

timpul în care încerca să adoarmă este 

deranjat de spiritul lui Catherine Earnshaw. 

Speriat, părăsește casa și se îndreaptă spre 

Thruschross Grange. Acolo o întâlnește pe 

Ellen Dean, ce,  bucuroasă, îi povestește 

despre cele două familii, Earnshaw si 

Linton. 

Heathcliff este găsit de domnul 

Earnshaw, personaj ce declanșează toată 

acțiunea operei, pe străzile din Lisabona, pe 

când acesta era doar un copil. Acesta îl aduce 

la Wuthering Heights și încearcă să îl 

integreze în familia sa. El si Catherine 

formează o legătură strânsă încă din primele 

momente după ce s-au cunoscut, însă 

Hindley îl respinge, privind adiția sa în 

familie ca pe o amenințare la atenția primită 

de la tatăl lor. Acesta este rece și violent cu 

Heathcliff pe tot parcursul operei, fiind 

mereu în conflict cu el, consecințele acestui 

comportament urmărindu-l pe protagonist pe 

toată perioada vieții sale, împiedicându-l în 

procesul de formare a relațiilor interumane. 

 



 

Văzându-se la putere, îl dă afară pe 

Heathcliff. Acesta, declarându-i 

răzbunare, se îmbogățește și moștenește 

Thrushcross Grange. De-a lungul anilor 

viețile lor evoluează, iar Catherine se 

căsătorește cu vecinul lor, Edgar Linton, 

cu toate că dragostea ei aparținea în 

continuare lui Heathcliff. Abia după 

moartea amândurora, Heathcliff și 

Catherine se reunesc și rămân împreunǎ. 

Acest roman poate avea un rol 

important asupra maturizării emoționale a 

cititorului. După parcurgerea poveștii, 

trauma trăitǎ de personajele principale lasă 

în urmă anumite întrebări de tipul „De ce 

anumitor oameni nu le este permisă 

dragostea?”.  

Fiind un roman scris în secolul 

XIX, criteriile pentru care dragostea lor a 

fost interzisă sunt aferente perioadei: 

statutul social, dorința de a avea un trai cât 

mai bun și de a avea o familie numeroasă, 

dar acestea sunt valabile și în ziua de 

astăzi, în anumite cazuri. 

Adevărul este cǎ eu nu m-am 

regăsit în povestea lui Emily Brontë, dar 

mi-a oferit o viziune asupra vieții și asupra 

dragostei pe care, până acum, nu o aveam. 

Am realizat că iubirea adevărată merită 

anumite sacrificii. Parcurgând paginile în 

care erau descrise trăirile lui Catherine, am 

descoperit ce înseamnă suferința profundă 

în urma unei iubiri imposibil de săvârșit.  

De asemenea, am înțeles că nimeni 

nu îmi poate înţelege sentimentele mai 

bine decât mine. Mi-am dat seama că 

există un răspuns pentru orice problemă și 

că orice experiență face parte din drumul 

meu spre maturizare.  

În antiteză cu iubirea, ura a fost 

conturată prin multă suferințǎ. Consider că 

această poveste este foarte dură, dar merită 

un loc în biblioteca tuturor. Emily Brontë 

a știut cum să pună accentul pe dramă, 

lăsând loc și imaginației cititorilor pentru 

a-și crea un alt final decât cel pe care ea l-

 

Peste câțiva ani, Catherine ia o 

dureroasă decizie, căsătorindu-se cu Edgar 

Linton din dorințǎ de validare și statut social 

înalt, el fiind băiatul familiei unde aceasta și-

a petrecut anii   adolescenței. Heathcliff este 

devastat, la fel și Catherine, care încă 

împărtășea sentimente de iubire pentru acesta 

Heathcliff va însemna pentru mine 

întotdeauna tot atât de mult cât şi până 

acum! Edgar trebuie să se dezbare de 

antipatia lui, tolerându-l. Şi aşa va şi face 

după ce va afla adevăratele mele sentimente 

pentru el. Nelly, îmi dau seama că mă 

socoteşti o ticăloasă egoistă. Dar nu te-ai 

gândit niciodată că dacă Heathcliff şi cu 

mine ne-am căsători am fi nişte cerşetori? Pe 

când dacă mă mărit cu Linton, îl pot ajuta 

şi pe Heathcliff să se ridice şi voi putea să-

l scot de sub puterea fratelui meu. Catherine 

moare peste ceva timp, lăsându-l pe 

protagonist distrus din punct de vedere 

moral, simțind efectele unei iubiri 

neîmplinite. 

Autoarea reușește să descrie 

sentimentele și stările personajelor în detaliu, 

păstrând în același timp impresia de caracter 

realist al întâmplărilor. (Unicul gând al vieţii 

mele este el. Dacă  totul ar pieri şi n-ar rămâne 

decât el, eu aş continua să exist; iar dacă totul 

ar rămâne şi el ar fi nimicit, universul s-ar 

transforma într-o uriaşă lume străină mie şi mi 

s-ar părea că nu mai fac parte dintr-însa. 

Iubirea mea pentru Linton seamănă cu frunzele 

pădurii, timpul o va schimba, îmi dau bine 

seama, aşa cum iarna schimbă pomii. Iubirea 

mea pentru Heathcliff însă e asemeni stâncilor 

eterne de sub pământ: nu prilej de încântare, 

ci necesitate. Nelly, eu sunt Heathcliff! El e 

mereu, mereu în mintea mea, nu ca o plăcere, 

aşa cum nici eu nu sunt întotdeauna o plăcere 

pentru mine însămi, ci ca propria mea fiinţă. 

Aşa că nu mai vorbi despre despărţirea 

noastră; e cu neputinţă, şi... . Totodată, aceasta 

creează atât portretul moral, cât și cel fizic al 

personajelor, lucru ce ajută cititorul să își 

formeze o imagine  



a ales și pentru a putea medita asupra concepției 

căpătate în urma lecturii. 

Așadar, La răscruce de vânturi 

reprezintă o oportunitate spre maturizare încă 

de la vârsta adolescenței, o ocazie de a distinge 

conflictele interioare apărute pe baza 

sentimentelor și discriminărilor făcute de 

persoanele care nu înțeleg dorințele celor din 

jur.       

  PRICOP VALERIA  

 

 

 

                                                                                                                     

 

reprezentativă în totalitate a caracterelor 

prezente în operă. Traumele prin care 

trece Heathcliff îi conturează puteric 

personalitatea, devenind insociabil și 

taciturn după moartea lui Catherine. 

În final, protagonistul se stinge, 

iar spiritul lui este ilustrat prin întâlnirea 

cu cel al lui Catherine, cei doi trăind, în 

sfârșit, împreună, prin moarte. 

Cartea prezintă cu desăvârșire 

povestea unei iubiri neîmplinite, împreună 

cu toate aspectele plăcute și neplăcute ale 

acesteia, transportând cititorul într-o lume 

imaginară, dar nu atât de îndepărtată de cea 

reală. Finalul aparent tragic, așa cum pare 

la prima vedere, este, de fapt, într-o oarecare 

masură, fericit, Heathcliff și Catherine fiind 

acum împreună. 

 

    
 

  

PĂDURARIU AGATHA-MARIA 
 



ACOLO UNDE CÂNTĂ RACII 

de Delia Owens  

Sunt oamenii marginalizați, cu complexe 

de inferioritate mai predispuși la acte de violență 

sau chiar crimă? Locuitorii din Barkley Cove ar 

spune că da, însă, care este de fapt adevărul 

despre Fata Mlaștinii?  

Kya, o fată de șapte ani, la începutul 

cărții, își asumă de la început rolul de țap 

ispășitor. Ea consideră că toți cei care au plecat 

nu au părăsit situația în care se aflau, ci pe ea ca 

individ singular. De mică trăind cu frică față de 

tatăl alcoolic și abuziv, ajunge să-i vadă și latura 

cea mai liniștită și protectoare. Însă, acesta 

dispare de tot când lucrurile devin iar prea greu 

de suportat. Cu toate acestea, Săltărețu’ și Mabel 

o ajută cel mai mult, fiind alături de ea în fiecare 

moment semnificativ al adolescenței acesteia.  

Din copilărie i s-a transmis percepția asupra lumii ei: cei din mlaștină sunt murdari, 

needucați, oameni incapabili de ceva bun, de care toți ar trebui să se ferească. Același lucru li s-a 

inoculat și celorlalți copii, motiv pentru care toți cei de vârsta ei o ironizau și o evitau. Mai mult 

decât atât, și adulții aveau același comportament față de ea și familia ei. Însă, acest lucru s-a 

întâmplat doar până să apară Tate. Un băiețel care a acceptat-o așa cum era, cu lucruri pozitive, 

dar și negative. Însă, după plecarea lui Tate, Kyei, devenite adolescentă, i s-a transmis încă o dată 

că nimic nu este permanent și cel mai bine s-ar descurca de una singură, deoarece oamenii nu pot 

fi de încredere. Cu toate că nu avea prieteni și lumea fugea de ea, oameni altruiști precum Sarah, 

lucrătoarea de la Piggly Wiggly, care i-a dat mărunțiș în plus sau Tate, care a învățat-o să citească, 

au ajutat-o să treacă mai ușor prin singurătatea și greutățile vieții pe care ea le îndura.   

O poveste despre maturizarea prematură a unei fete cu o capacitate intelectuală superioară, 

dar și despre cum diferențele sociale și părerea oamenilor pot afecta emoțional un copil nepregătit 

pentru a suporta o asemenea povară.   

Acest roman mi-a dezvăluit felul în care un copil cu o fire puternică ajunge, la rândul lui, 

să sufere foarte mult din cauza societății și a preconcepțiilor acesteia. De asemenea, m-a ținut în 

suspans, cu o senzație interminabilă de nesiguranță până la ultima pagină. O secvență care m-a 

emoționat foarte mult este ,,Și mămica spusese: Ascultați-mă bine, asta-i o lecție de viață. Da, ne-

am blocat, dar ce-am făcut noi, fetele? Ne-am distrat de minune și-am tot râs. Așa-i cu surorile și 

cu prietenele. Rămânem împreună chiar și-n noroi, mai ales în noroi.”. De asemenea, mi s-a părut 

impresionant faptul că până și polițiștii care îi percheziționau casa au rămas surprinși de inteligența 

acesteia atunci când i-au găsit schițele și desenele pentru cartea la care lucra.   

 



Astfel, mediul înconjurător al Kyei, mlaștina, o ajută să se simtă în largul ei și să își 

descopere talentele ascunse. În încercarea ei de a-și crea o viață liniștită și împlinită, își aduce 

aminte de cuvintele care i-au fost adresate de mai multe ori de cei care o iubeau: ,,mergi cât mai 

departe de aici. Du-te acolo unde cântă racii”, loc plin de semnificații și mister.  

Această poveste a singurătății și a dreptății începe cu Kya la vârsta de șapte ani, însă, se 

desfășoară și firul narativ al prezentului în paralel. Pe parcursul cărții, anii devin tot mai apropiați 

de realitate, Kya crescând odată cu ritmul de lectură al cititorului.  

 

 

 

TONIȚĂ CARINA-

MEDEEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fata care nu se putea opri din mers 

de Samar Yazbek 

 

 

Având loc în Siria, în anul 2013, cartea prezintă realitatea dureroasă a multor oameni care 

și-au pierdut viețile sau au fost nevoiți să lase tot ce cunoșteau în urmă și să părăsească țara din 

cauza atacurilor cu arme chimice lansate de președinte împotriva populației civile. 

Fata care nu se putea opri din 

mers este o poveste despre speranță, 

revoltă și moarte. Rima, protagonista 

romanului, ne ia alături de ea în timp ce ne 

vorbește de toți oamenii pe care   i-a 

pierdut: mama ei, fratele ei, Hassan, un 

băiat care era menit să o ducă într-un loc 

sigur și care, la rândul lui, a disparut și el. 

Ea nu se lasă doborâtă de toate acestea, ci 

continuă să meargă, să fugă în lumea 

imaginației sale și să își găsească siguranță 

în povestea ei preferată, Micul prinț, să se 

vadă pe ea însăși în desenele din carte sau 

într-o amintire alături de bibliotecara Sitt 

Stuard. Fata vede totul prin lentila 

inocenței sale copilărești, ceea ce îi dă 

răgaz să își păstreze speranța chiar dacă 

totul în jurul ei se destramă.  

Pe parcursul romanului, Rima este oprită din mers, mai întâi de mama ei, care o ține legată 

cu o sfoară de propria mână sau de pat, apoi în spital este din nou legată de pat, iar in final ea este 

încă blocată, lipsită de oportunitatea de a merge mai departe. Devine o fată care speră să poată să 

meargă iar pentru că vrea să-și pună în mișcare și limba; o fata care are creierul în picioare. Titlul 

romanului face referința la aceasta calitate a ei și chiar din primele pagini aflăm că încă din 

copilărie, fata a început să meargă, fără a intenționa vreodată să se oprească. 

Într-o țară distrusă de război, într-un subsol fără lumină, acoperit de ruinele unui oraș 

care i-a fost cândva casă, Rima se folosește de un pix aproape terminat și de câteva pagini albe 

de hârtie să își spună povestea, să își facă vocea auzită, măcar atât cât cerneala rămasă îi va 

permite. 



 

Rima își folosește darul de scriitoare 

pentru a-și păstra propria speranța, dar și pentru a 

tine în viața amintirea mamei ei, amintirea 

fratelui ei, amintirea tuturor oamenilor care nu și-

au putut spune singuri povestea. Lipsa vocii ei 

este o formă de revoltă față de faptul că nu a putut 

fi auzită atunci, iar scrisul este evadarea sa din 

realitate, șansa ei de a spune toate lucrurile pe 

care nu le-a putut spune înainte și a de a le lăsa 

altcuiva să le citească și să îi afle povestea, 

simțind că e misiunea ei de atransmite acel mesaj. 

 

VRABIE MARA IOANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest roman se dovedește plin de vulnerabilitate și de durere, care prezintă realitatea 

crudă prin care au trecut mulți oameni, vocea Rimei captivând atenția și inimile tuturor celor 

care dau de povestea ei. 



Cartea secretă a Fridei Kahlo 

                                  de F.G.Haghenbeck 

 

 

 

Cartea secretă a Fridei Kahlo de 

F.G.Haghenbeck. Cu siguranță n-ați auzit de ea! 

Nici eu până să mi-o recomande doamna profesor 

de română pentru un proiect și, n-am 

să va mint, e cea mai interesantă carte pe care am 

citit-o la o astfel de temă. Aceasta  prezintă o 

biografie amplă a vieții marii artiste mexicane a 

secolului XX, aducându-i astfel un omagiu. 

Probabil mulți dintre noi o cunoaștem după 

înfățișarea ei fizică, având un aspect diferit, unul 

masculin, dar acum am avut ocazia să aflu 

povestea ei și  pentru ce ar trebui de fapt să fie ea 

recunoscută. 

 

   

 

 

 



 

     Chiar dacă a avut parte de faima și 

aprecierea pe care le-a meritat, de marea ei 

dragoste adevărată, de ocazii numeroase de a 

călători prin lume, Frida nu a avut parte de 

fericirea pe care și-ar fi dorit-o. Aceasta a trecut 

prin multe momente grele, momente ce erau în 

continuu echilibru cu balanța vieții și a morții . 

Diagnosticată cu poliomielită, boală ce are ca 

efect paralizia picioarelor, nu a încetat de a face 

lucrul       ce ii aducea plăcere și liniște, pictatul fiind 

cel principal, de aici pornind o emoționantă replică 

de-a artistei: La ce-mi trebuie mie picioare când 

eu am aripi să zbor? 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din punct de vedere 

stilistic, fiecare capitol al cărții 

surprinde câte o experiență din  

viața Fridei Kahlo ce oferă 

totodată o percepție 

spectaculoasă a artei. La 

fiecare 

început de capitol regăsim câte 

o mică ilustrație a tabloului a 

cărui poveste urmează să o 

aflăm, iar la final una sau chiar 

mai multe rețete culinare tipic 

mexicane, însoțite  de anecdote 

și cugetări ale pictoriței. 

Consider aceste intervenții 

interesante, 

nemaigăsite în alte cărți, 

încercând astfel să 

impresioneze și să trimită 

cititorul într- un plan autentic 

tradițional cât mai realist. 

 
 

MARȚIN ROXANA GABRIELA 
 



 

 

      Donna Tartt ne poartă prin viața lui 

Theo, de la moartea mamei sale și până 

la  maturitate, creând o poveste atât 

despre pierdere și regăsire, cât și despre 

un jaf ale cărui consecințe vor bântui pe 

vecie existența protagonistului. 

 

 

Sticletele 

                                                                              de Donna Tartt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartea începe cu Theo, într-o cameră de 

hotel în Amsterdam, căutând prin ziare pe 

care nu le poate citi, știri despre sine 

însuși sau despre  Sticletele. Scena se 

termină abrupt și ne întoarcem în timp în 

ziua în care mama lui a murit, într-un 

muzeu de artă din New York. Theo, care 

este în ipostază de narator, își retrăiește în 

detaliu ultima zi înainte ca viața lui să fie 

permanent dată peste cap. Îi urmărim pe 

el și pe mama sa plimbându-se prin 

galerie, ea explicându-i semnificațiile 

diferitelor tablouri. Cel mai important 

este Sticletele lui Fabritius, preferatul 

mamei sale, orice reușește să scape 

întreg din istorie e un miracol, care este 

ultimul lucru despre care cei doi vorbesc 

înainte să fie separați pentru totdeauna. 

Theo, totuși, nu pleacă de unul singur din 

muzeu, luând alături de el și tabloul, care, 

pentru el, reprezintă singura conexiune pe 

care o are cu mama sa. 

 



 

 

Câteva luni mai târziu, el trăiește cu tatăl său, 

în Las Vegas, unde îl cunoaște pe Boris. 

Acesta îl ghidează prin viața de adolescent 

rebel și îi oferă o prietenie care se dovedește a 

fi necesară pentru amândoi. Din acest motiv, 

când tatăl lui Theo moare într-un accident de 

mașină, cei doi băieți plănuiesc să fugă în New 

York. Theo este însă singurul care ajunge 

acolo, Boris alegând să rămână în urmă, 

susținând că se va alătura primului băiat în 

câteva săptămâni, dar nu mai ajunge niciodată 

acolo.  

 

 

 

 

        Opt ani mai târziu, Theo este încă în 

New York, lucrând la magazinul de 

antichități al lui Hobie, unde vinde piese 

contrafăcute la preț întreg fără cunoștința 

altora și unde încearcă să țină la distanță 

sentimentele despre moartea mamei sale 

prin consumul de droguri. Acest echilibru 

este distrus atunci când se întâlnește cu 

fratele prietenului său din copilărie și află 

că acesta a murit cu câțiva ani în urmă. 

Informația evocă un episod traumatizant în 

care Theo era un copil de numai 

treisprezece ani, care tocmai își pierduse 

mama și era nevoit să stea în casa unor 

străini pentru că nu mai era nimeni care să 

aibă grijă de el. De dragul nostalgiei, el 

decide să facă o vizită familiei Barbour. 

Acolo, el o întâlnește pe Kitsey, sora mai 

mică a prietenului său, iar cei doi formează o relație apropiată, bazată pe așteptările celor din jur, 

mai mult decât pe propriile sentimente. La scurt timp după ce s-au reunit, tânărul cuplu decid să 



se căsătorească pentru a o face fericită pe doamna Barbour, care reprezintă o figură maternă 

importantă în viețile amandurora și pe care nici unul dintre ei nu vrea să o dezamăgească. 

           În mijlocul aranjamentelor pentru nuntă, Theo dă de încă o față familiară, anume prietenul 

adolescenței sale, Boris. În ciuda anilor petrecuți separat unul de celălalt, era aproape de parcă cei 

doi nu s-ar fi îndepărtat nici măcar o 

clipă. Astfel, Boris îi dezvăluie că a 

folosit Sticletele drept material pentru 

afacerile sale pe piața neagră ani la 

rând, lucru care îl șochează pe Theo. 

Văzând reacția prietenului său, Boris 

îi promite că îi va recupera tabloul, 

dar planul său ar necesita ca cei doi să 

plece în Amsterdam. Theo refuză să 

meargă cu el pe motiv că nunta lui 

urma să fie foarte curând. Tânărul 

descoperă că logodnica sa îl înșală cu 

un fost coleg de școală, așa că decide 

să anuleze nunta și să meargă în 

Amsterdam să recupereze pictura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo și Boris reușesc să recupereze 

Sticletele, dar în proces ajung să 

omoare un om, ceea ce îl face pe Theo 

să fie paranoic și stresat atunci când, 

întorși la incipitul cărții, îl găsim în 

aceeași cameră de hotel, așteptând știri 

despre întâmplările care au avut loc în 

legătură cu tabloul. El contemplă 

suicidul, până când Boris îl anunță că 

pictura a fost predată autorităților, 

astfel eliberându-l de vina și frica pe 

care le simțea în legătură cu opera de 

artă pentru ultimii nouă ani. 



 

   

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  VRABIE IOANA                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Cu un final ambiguu, cartea 

încheie o poveste despre pierdere, 

prietenie și iubire 

și ne duce mai departe de atât, 

lăsând în urmă speranță. 
 

 

 

 

 

 
 

 



Viața lui Pi  

                                                   de Yann Martel       

 

Viața lui Pi este un roman în care se îmbină armonios filozofia cu aventura. Apărut în 2001, 

cartea lui Yann Martel a stârnit un adevărat interes prin tema abordată. 

    Pi, protagonistul operei, traversează un drum al inițierii, menit să-i dezvăluie o altă 

concepție asupra lumii. Încă de mic este atras de spiritualitatea metafizică, în ciuda opunerii 

părinților pe această idee. El încearcă să găsească esența tuturor religiilor-iubirea. 

    Decursul narativ, aparent liniștit, este perturbat de o decizie definitorie dezvoltării 

personajului principal pe plan moral. Din cauza unor probleme politice, părinți lui sunt nevoiți să 

vândă Grădina Zoologică, reprezentativă copilăriei lui Pi și să se mute în Canada. Dar, în timpul 

călătoriei are loc un accident care duce la pierderea oricărui reper familial sau uman din viața 

băiatului. Odată cu scufundarea vaporului speranțelor, începe adevărata aventură. În urma 

naufragiului, Pi rămâne singurul supraviețuitor, împreună cu o zebră rănită, un urangutan, o hienă 

și un tigru bengalez, dintre care doar un singur animal va rezista lanțului trofic. Ei rămân într-o 

barcă, despărțiți de restul lumii de oceanul Pacific. Barca este mai mult decât un mijloc de salvare. 

Ea reflectă o societate ghidată de dorința unui loc cât mai superior în ierarhie prin moduri brutale. 

Astfel, el trece de la inocență la maturitate, acceptând ideea unei vieți pierdute și pe cea a morții. 

Trăirile protagonistului sunt transmise prin sinceritate și simplitate, creând impresia unei adevărate 

povești de viață. Intensitatea și emoția diferă cu fiecare capitol, surprinzând starea sufletească a 

băiatului. Punctul culminant constă în stabilirea unui mascul dominant între tigru și Pi. Această 

succesiune este realizată prin formarea unei legături impresionante om-animal. În ciuda 

întâmplărilor tulburătoare care îl aduc la limita existenței umane, protagonistul își păstrează 

nădejdea prin credință. Pe lângă modelul de urmat, pe care îl oferă datorită iscusinței lui în 

gestionarea unor situații disperate, băiatul creionează o imagine amplă asupra frumuseții creației 

divine.  
 



 
 

Viața lui Pi este un important 

jurnal de călătorie și ghid de supraviețuire 

pe care trebuie să îl ai la îndemână atunci 

când crezi că ai rămas fără speranțe. Yann 

Martel se dovedește un adevărat maestru 

în stârnirea curiozității și a dorinței de 

aventură. Prin romanul său, el reușește să 

pornească de la o simplă idee, căutarea 

esenței în viață, ajungând la un întreg 

parcurs psihologic. 

    Încă din primele pagini, cititorii 

sunt supuși provocării de a gândi dincolo 

de limitele majorității, fiind purtați pe un 

drum sinuos al cunoașterii și acceptării. 

Odată ce ai pătruns în universul 

scriitorului, vei descoperi o nouă lume cu 

concepții diferite. 

    Viața lui Pi de Yann Martel este o 

carte recomandată atât pasionaților de 

lectură în cheie alegorică, densă la nivelul 

semnificațiilor, cât și amatorilor în arta 

călătoriilor. 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SABIE-CRISTEL ALESSIA 



Ciuma  

          de Albert Camus 

 

 
Ciuma, roman publicat în anul 1947, prezintă evenimentele care au avut loc în timpul 

unei epidemii de ciumă, în oraşul 

algerian Oran. Acesta este structurat în 

cinci părţi, fiecare parte fiind împărţită 

în capitole fără titlu. Maniera în care 

este scris textul este cu totul specială 

căci lasă loc de interpretări, unii cititori 

considerând că romanul se referă, de 

fapt la rezistenţa franceză împotriva 

atacurilor dure ale naziştilor din timpul 

celui de-al Doilea Război Mondial, 

şobolanii morţi care apar la începutul 

romanului fiind, de fapt, victime, în 

special soldaţi, ai acestei confruntări 

militare. Pentru a citi însă cartea este 

necesară şi o doză de răbdare, deoarece 

sunt multe pasaje descriptive pentru a 

contura mai clar tabloul oraşului şi al 

cetăţenilor.  

Regăsim în text o multitudine 

de personaje, fiecare având o 

mentalitate şi o motivaţie diferită, 

aceasta având ca scop oferirea unei 

perspective mai ample a societăţii din acea perioadă. Doctorul Rieux care se străduieşte să 

vindece oamenii încercând să nu lase sentimentele să-l acapareze, Cottard care profită de 

Recent am avut ocazia şi plăcerea să recitesc o carte care este, din toate punctele de vedere o 

bijuterie a literaturii universale. Un detaliu important de precizat este că prima dată când am 

abordat aceasta creație literară a fost înainte de pandemie, iar a doua oară a fost luna aceasta. 

Prin urmare, după ce a fost declarat sfârşitul terorii cauzate de această boală. Recunosc făra nicio 

ezitare că prima dată nu am înţeles în întregime mesajul transmis, iar situaţia prezentată a 

personajelor, deşi înduioşătoare şi cu adevărat emoţionantă, era departe, în percepţia mea, de 

situaţia actuală şi de societatea contemporană. Doi ani de pandemie, însă, au schimbat întreaga 

mea perspectivă asupra romanului, pe parcursul lecturii având de multe ori impresia că autorul a 

scris această carte în prezent. 



greutăţile materiale pe care le provoacă epidemia pentru a face bani din contrabanda dar care 

ascunde de fapt sub masca sociabilului, pe care o are în timpul ciumei, multe temeri şi frici, 

Tarrou care este un om optimist, cu un cod moral puternic şi dorința de a îi rea să-i ajute pe cei 

din jur, funcţionarul Grand care este 

perfecţionist în ceea face, lucru evident 

mai ales în încercarea lui de a scrie un 

roman, dar care este capabil de o mare 

pasiune, jurnalistul Rambert care, la 

început, nu se gândea la situaţia celor 

din oraş,  deoarece considera că nu 

aparţine acelui loc, dar spre final se 

alătură voluntarilor şi preotul Peneloux 

care crede cu tărie în puterea divină, toţi 

reprezintă diferite categorii sociale şi 

tipologii de oameni, având în comun 

dorinţa de a-i ajuta pe bolnavi să se 

vindece şi speranţa că acea tragedie se 

va termina mai repede. De aici reiese un 

mesaj puternic de solidaritate, autorul 

punând în evidenţă faptul că în timpul 

unei nenorociri, omenirea uită de 

diferenţe dintre indivizi, toţi fiind uniţi,  

inimile lor bătând ca una. Mi se pare fascinant faptul că ceva rău care ameninţă siguranţa noastră, 

poate să aducă în prim plan generozitatea, iubirea aproapelui, bunătatea de care toţi suntem 

capabili şi în acelaşi timp ne aduce aminte să preţuim aceste sentimente pe care, într-o lume în 

care se pune mai mult accentul pe partea materială, noi tindem să le trecem cu vederea. 

Făcând o comparaţie firească între societatea contemporană şi societatea prezentată cu 

măiestrie de Albert Camus, am rămas surprinsă de cât de puţin s-a schimbat omenirea. Reacţiile 

locuitorilor față de problema ciumei sunt asemănătoare cu reacţia pe care societatea din zilele de 

astăzi a avut-o legată de pandemia de coronavirus: prima dată tendinţa de a nu crede ce se 

întâmplă, apoi panica generală care este revărsată pe autorităţiile care sunt depăşite de situaţie, 

încercarea de a scăpa de carantină, durerea pierderii, resemnarea şi frica de cei din jurul nostru, 

iar, când totul se termină, neîncrederea că lumea revine la normal.  

Romanul, care, din punctul meu de vedere este o amplă analiză sociologică şi 

psihologică, te ţine cu sufletul la gură aşteptând să vezi care este soarta personajelor principale. 

Finalul este cu totul unul surprinzător, având multe răsturnări de situaţie care să-i aducă aminte 

cititorului că textul este inspirat din realitate. 

 

Ciuma de Albert Camus este o lectură plăcută care ne aduce aminte de bunătatea şi 

generozitatea de care suntem toţi capabili şi ne demonstrează că societatea nu s-a schimbat atât 

de mult. Recomand din toată inima să citiţi toţi măcar o dată acest roman.   

MAZGA TEODORA 



Fetița din trenul orfanilor 

de Christina Baker Kline 

 

 
Unii dintre copii au fost primiți cu căldură în noile 

familii și orașe, alții erau bătuți, maltratați, batjocoriți sau 

ignorați.  Majoritatea își pierdeau sentimentul identității și 

apartenenței culturale. Frații erau separați și nu se încuraja 

păstrarea legăturii dintre ei. Copiii de la oraș erau nevoiți 

adesea să presteze munci agricole grele pentru care nu 

aveau nicio pregătire fizică sau emoțională. Gelozia, 

concurența și neajunsurile din sânul noilor familii creau 

adesea rupturi, iar copiii ajungeau să se simtă nedoriți și ai 

nimănui. Mulți ajungeau să fugă de acolo sau erau preluați 

de altă familie, unde sperau să găsească pe cineva care să îi 

dorească, în sfârșit, și pe ei. Deși organizatoarea acestui 

proiect încerca să îi monitorizeze pe copii, adesea distanțele 

foarte mari unde erau plasați și păstrarea neregulată a 

evidențelor au făcut foarte dificil acest lucru. 

Mulți orfani ,,pasageri” în acele trenuri nu au vorbit 

niciodată despre copilăria lor, prea marcați de experiențele 

traumatizante pe care le trăiseră și de care doreau să se distanțeze. Autoarea reușește cu mult talent 

și într-un stil foarte accesibil să atingă toate aceste probleme în romanul Fetița din trenul orfanilor, 

acțiunea acesteia începând în Spruce Harbor, Maine, în zilele noastre. 

 

 

Fetița din trenul orfanilor este o carte foarte emoționantă, despre supraviețuire și adaptare 

şi despre a nu-ți pǎstrarea speranţei chiar şi în cele mai grele momente.             

Cartea pornește de la o realitate istorică mai puțin cunoscută, dar foarte bulversantă 

pentru cei implicați între anii 1854 și 1929. Așa-numitele ,,trenuri ale orfanilor” străbăteau în mod 

regulat distanța dintre orașele de pe Coasta de Est și ținuturile din Midwest, ducând mii de copii 

abandonați care trecuseră prin mai multe traume în scurta lor experință a vieții și a căror soartă 

avea să depindă doar de noroc. Urmau să fie ori adoptați de o familie iubitoare, ori aveau să îndure 

o copilărie plină de lipsuri.  

Molly este o adolescentă rebelă și introvertită care a ajuns să fie dată în plasament încă de 

când avea opt ani. Ea era indiană din partea tatălui şi când era mică a locuit într-o rezervație din 

apropierea Old Town. După moartea tatălui într-un accident de mașină, mama ei a căzut într-o 

depresie profundă, nemaipăsându-i nici măcar de fiica ei, căreia uita să-i dea de mâncare zile întregi. 

Aceasta până când a intervenit Asistența Socială. În rezervație nu existau familii cărora să le fie 

încredințată spre creștere, așa că a fost dată dintr-un loc în altul, până când a ajuns la Ralph și Dina. 



Traumele pe care le suferise, respingerea și neîncrederea celor din jur, care tindeau să 

creadă ce e mai rău despre ea, au făcut-o pe Molly să fie circumspectă față de lume și să adopte o 

atitudine fondă.  

 Ultima ei boacănă, aceea de a subtiliza cartea ,,Grădina secretă” de Francisc Hodgson 

Brunnet, cu paginile îngălbenite și coperta ruptă într-un colț, o exasperase pe Dina, care dorise să 

renunțe la ea, predând-o înapoi asistenței sociale. Doar intervenția liniștitoare a lui Ralph a amânat 

pe moment evenimentul. 

Deși Molly nu își explicase gestul nici în fața bibliotecarei, nici în fața lui Dina și Ralph, 

te înduioșează motivația ei ascunsă. Cartea furata este despre fata nevoită să plece de acasă și să 

călătorească într-un loc rece și ploios, unde nu o 

dorește nimeni. O fată morocănoasă și îmbufnată 

care spune lucruri îngrozitoare, dar care la final 

reușește să aibă o casă, un adevărat conac și o 

familie. Realizezi că Molly dorea să aibă acea 

carte întocmai ca pe un talisman norocos, sperând 

în secret să aibă și ea un asemenea noroc imens. 

Lori, asistenta socială, a venit cu ideea ca 

Molly să facă 20 de ore în folosul comunității, 

pentru a putea rămâne în cadrul familiei care o 

preluase în plasament. Auzind ce i se întâmplase, 

colegul și singurul ei prieten a venit cu ideea 

salvatoare ca Molly să o ajute pe mama lui, Terry, 

care făcea curățenie într o casă imensă cu 14 

camere, proprietatea lui Vivian, o femeie în vârstă 

de 90 de ani. De curând, Vivian s-a hotărât să-și 

pună în ordine lucrurile din pod, iar Molly ar fi 

putut să ajute cu acest lucru. 

Molly este reticentă față de Vivian, în 

ciuda bunătății cu care aceasta o întâmpină,  

nefiind dispusă să îi facă prea multe confidențe. În fond, ce ar fi putut să înțeleagă o bătrână bogată, 

ce fusese adoptată de mică de proprietarii unui magazin universal prosper, despre cum este să fii 

săracă și nedorită de nimeni? Însă aparențele înșeală de multe ori, iar Molly  va afla în curând că 

avea mai multe lucruri în comun cu Vivian decât ar fi putut bănui vreodată. 

În cadrul orei de istorie, profesorul le-a cerut elevilor să facă un proiect despre strămutare, 

iar pentru aceasta fiecare elev urma să își chestioneze bunicii sau alte rude pentru a afla de la 

aceștia cum este să trebuiască să pleci pe neașteptate într-un loc și să nu poți lua prea multe bagaje. 

Spre deosebire de ceilalți, Molly nu avea nicio rudă pe care să o ajute să se lămurească. La sugestia 

lui Jack, Molly a îndrăznit să apeleze la Vivian, întrebând-o dacă nu cumva ar putea-o ajuta. Spre 

surprinderea ei, Vivian era cea mai potrivită persoană pentru a-i răspunde la întrebări, având în 

spate un trecut tumultos și o copilărie foarte zbuciumată, despre care nu povestise nimănui până 

atunci. 
 

Aceasta este de acord să-i povestească și își amintește de un moment foarte emoționant 

care s-a petrecut în momentul în care a ajuns în prima gară, iar Olandezu se îndepărta. În ciuda 

interdicțiilor de grup, Niah, pe numele ei vechi, îl urmează cu Carmine în brațe, încercând din 

răsputeri să-l împiedice să facă o prostie și să fugă. Când l-a ajuns din urmă, pe peronul plin de -



lumină, ce forfotea de oameni, Carmine s-a zbǎtut și a fugit spre Olandezu. Aceasta l-a ridicat în 

brațe și îl învârte, spre încântarea acestuia. Momentul este plin de semnificații, Niamh fiind 

cuprinsă de un sentiment acut de fericire, care era, de fapt, o speranță secretă la o viață liberă și 

plină de culoare. Carmine a întins brațele și și-a dat capul pe spate, țipând de încântare, iar 

licărirea aceea din interiorul lui Niamh s-a aprins și mai tare și s-a transformat în bucurie. O 

bucurie atât de sfâșietoare, încât o simțea ca lama unui cuțit. Și chiar dacă era dureroasă, ea a 

îmbrățișat-o strâns. Nu mai trăise așa ceva până atunci și nu știa dacă o va mai simți vreodată. 

        Sentimentul a fost repede spulberat de fluierul polițiștilor care se apropiau în goană pentru a-

i prinde și a-i duce înapoi la realitatea lor cenușie... Se apropia prima gară unde urmau să fie 

preluați primii orfani și cu toți erau copleșiți de incertitudini. În ciuda încurajărilor doamnei 

Scatherd, supraveghetoarea lor Niamh și Olandezu au realizat că, de fapt, nimeni nu le garanta 

nimic și ei urmau să fie azvârliți direct în vâltoare, fără să-i fi învățat nimeni cum să înoate. Niamh 

s-a uitat spre Olandez. Doamna Scatherd nu răspunsese de fapt la întrebare, însă mesajul era clar 

ca bună-ziua. Doamna Scatcherd mu știa mai bine 

decât copiii dacă cei care îi vor alege se vor purta 

cum se cade cu ei. Trenul ducea spre necunoscut, 

iar ei nu aveau de ales decât să stea cuminți pe 

banchetele tari și să se lase purtați într-acolo. 
 

M-a impresionat faptul că, la sfârșit, Molly 

este cea care o ajută pe Vivian să afle ce s-a 

întâmplat cu mai multe persoane importante din 

trecutul ei. Neașteptata prietenie care a luat naștere 

între Molly și Vivian, ambele cu caractere foarte 

puternice, a continuat și după ce Molly a terminat 

cele 20 de ore pe care le avea de făcut în folosul 

comunității, fiecare dintre ele simțind o conexiune 

puternică cu cealaltă. Cu ajutorul destinului 

Vivian a intrat exact la momentul oportun în viața 

lui Molly, ajutând-o să își cristalizeze propriile 

dorințe, să își schimbe comportamentul și să 

găsească un cămin stabil și confortabil. Cartea ne 

oferă o prețioasă lecție de viață. 

      

        TOPOLICEANU ECATERINA 

 

 

 

 

 

 

 



Jocul cu mărgele de sticlă 
     de Hermann Hesse 

 

 

 Jocul cu mărgele de sticlă, carte dedicată biografiei lui Josef Knecht (personaj alter-ego a 

lui Hesse), reprezintă pentru mine și pentru generații trecute, prezente și viitoare un strigăt de 

trezire și de creștere spirituală. Jocul cu mărgele de sticlă este, în teorie, un concept imun timpului 

și definirii, fiind practicat cu fiecare idee a minții umane ca orice idee mare, jocul acesta nu are 

propriu-zis un început, ci, ca idee, a existat întotdeauna. 

 

  

Incipitul romanului este alcătuit din prezentarea epocii 

foiletonistice (plasate cronologic undeva în secolul al XXIV-lea), 

perioadă în care societatea își pierde din valorile culturale, nu pentru 

prima oară. Timpul capătă un aspect palpabil, cititorul având 

capacitatea să plaseze viața lui Josef Knecht odată cu a sa. 

Omogenitatea cronologică se datorează epocii dezbătute.  

 Foiletonul este, la bază, o creație care renaște la fiecare final 

de succesiune a unor trepte inițiatice. Societatea trece printr-o serie 

de pași, indiferent de perioadă, pornind de la o hemoragie a culturii 

și sfârșindu-se cu regenerarea acesteia prin intermediul 

practicanților jocului cu mărgele de sticlă. Însă, pașii sunt cei a unui 

cerc vicios care nu pare a putea fi rupt, ci doar alungit. Perioadele 

foiletonistice sunt cel mai jos aspect al societății, pe când renașterea 

este patronată de inteligență și artă, dar de multe ori lipsită de 

entuziasm.  

 Cunoscătorii jocului, de obicei bărbați educați în provincia spirituală Castalia, erau, de cele 

mai multe ori, izolați de lumea pe care o salvau. Aceștia erau îngropați în cunoaștere și propria 

mică lume pe care o creau. Puțini studenți ai Castaliei ajungeau în Ordin (comunitatea care se 

ocupa de jocul propriu-zis), dar și mai puțini se întorceau în lumea în care s-au născut. Josef 

Knecht, spre exemplu, avea ambiția de a deveni magister ludi. Prin muncă și cunoaștere în 

diversele arii ale artei, ambiția sa a devenit realitate, iar până la scrisoarea sa prin care a renunțat 

la rolul de maestru al jocului, Designori, un prieten de o importanță fundamentală în viața lui 

Knecht, era singura conexiune pe care o avea cu lumea din afară. După demisie, Knecht devine un 

profesor din dorința de a da mai departe ceea ce cunoaște. 

 În finalul romanului pot fi citite operele postume ale lui Josef Knecht (care a murit înecat 

în apele unui lac, de față cu discipolul său, fiul lui Designori). Una dintre poeziile sale, Ultimul 

jucător cu mărgele de sticlă, are rolul de a oferi o privire mai adâncă asupra poziție de magister 

ludi, singurătatea, durerea și zbuciumul omului de geniu. 

 

 

 

 



Recunosc, primele pagini ale romanului nu sunt în tocmai încurajatoare. Mintea este 

imediat angajată. În poziția de cititor, ești plasat în afara erei tale, acțiunea petrecându-se în viitor, 

așa că nu ai nicio șansă de a rămâne în zona de comfort. Însă, acesta nu este un lucru rău! 
 Este clar faptul că romanul lui Hermann Hesse nu este scris astfel încât să poată fi ușor de 

citit. Problemele omenirii din toate timpurile sunt abordate cu un aer filozofic şi conflictele 

interioare nu sunt ascunse ci, mai degrabă, dezvoltate, iar limbajul este unul care îl reprezintă pe 

personajul principal, Josef Knecht, un intelectual, practicant şi magister ludi al jocului cu mărgele 

de sticlă, joc pentru care unii se pregăteau toată viața. Acesta se exprimă pe măsura cunoștințelor 

sale, iar Hesse a făcut o treabă minunată din acest punct de vedere.  

 Partea mea preferată din roman este abordarea temei prietenei. Josef își face amici diverși, 

care îi servesc acestuia puncte de vedere diferite și o varietate mare de relații. De exemplu, cu 

Designori, Knecht găsea că dezbaterile sunt mai incitante, cu Tegularius s-a aventurat în cercetarea 

locuințelor chinezești, iar Ferromonte i-a fost prieten apropiat. Pe măsură ce citim despre astfel de 

intelectuali, care par a ști toate secretele existenței (sau măcar fac progrese în a le afla), uităm că 

și ei sunt oameni obişnuiţi. Prietenia umanizează persoanele, oferă sensibilitate și dezvăluie partea 

lor vulnerabilă. Acest lucru m-a emoționat pe tot parcursul lecturii... 

  

 

Simbolurile sunt intenționat structurate pentru ca cititorul să caute înțelesurile acestora. 

Singurul lucru care poate a făcut ca lectura deja solicitantă să fie prea mult de procesat în anumite 

momente este pur și simplu stilul întortocheat de a descrie arabescurile  stilistice.   

 În concluzie, consider că romanul Jocul cu mărgele de sticlă de Hermann Hesse este 

dedicat oricărei vârste, dar nu oricărei persoane. Vârsta reprezintă un criteriu prea îngust atunci 

când vine vorba de lectură. Un adolescent și un adult oarecare îl pot citi pe Hesse, cu scrierile sale 

care generează o filozofie care este paralelă cu multe dintre conceptele epistemologice ale 

existențialiștilor, dar câți dintre ei vor putea înțelege simbolurile care servesc dezvoltării culturale 

și spirituale mult dorite? 

PINTILIE NATALIA 

  

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 



…Să ucizi o pasăre cântătoare 

de Harper Lee 

 

Harper Lee, premiată în 1961 cu Premiul Pulitzer, a surprins în scriitura sa ... Să ucizi o pasăre 

cântătoare subiecte importante precum rasismul, conflictele sociale, dar și pierderea inocenței copilăriei.  

Titlul reprezintă o metaforă, dezvoltându-se în capitolul 10 prin intermediul lui Atticus: E păcat să 

ucizi o pasăre cântătoare, afirmație susținută de domnișoară Maudie, vecina lor: Taică-tău are dreptate. 

Păsările cântătoare nu fac altceva decât să cânte, spre desfătarea noastră.  în contextul împușcării cu arme 

cu aer comprimat spre alte vietăți. Astfel, metafora face trimitere la inocența și puritatea sufletească a 

copiilor. 

Evenimentele petrecute în acest roman, sunt 

văzute prin ochii unei fetițe de numai șase ani, Scout 

Finch. Ea locuiește într-un orășel sudic, Maycomb, 

împreună cu tatăl său, Atticus și fratele ei cu patru 

ani mai mare, Jem. Lipsa mamei se reflectă în 

comportamentul baiețesc al fetei și în stilul acesteia 

de a rezolva problemele. În legǎtură cu aceasta, 

naratoarea spune: Mama murise când aveam doi ani, 

așa că nu i-am simțit lipsa niciodată […] Nu știu 

dacă am suferit, dar Jem cred ca da. Astfel, familia 

lor fiind formată din încă un membru (așa cum o 

consideră ei): Calpurnia, bucătăreasă lor, o femeie 

de culoare, cu mult bun simt, dar o fire rigidă, 

considerată figura maternă din carte. Scout și Jem 

nu percep încă rasismul datorită prezenței și 

interacționării zilnice cu o persoană de culoare, dar 

și datorită faptului că sunt încă prea mici.  

Bărbatul, un părinte singur, încearcă să își 

învețe copiii despre ce este drept și corect, cum să 

gestioneze unele situații mai tensionate și cum să nu judece fără să cunoască: Nu poți înțelege pe altul daca 

nu privești lucrurile din punctul lui de vedere, adică dacă nu îți pui papucii celuilalt și nu umbli puțin cu 

ei. 

Aceștia sunt vecini cu misteriosul Bau Radley, de care sunt înspăimântați, dar totodată fascinați 

datoritǎ faptului că nimeni nu vorbește de el și nimeni nu știe cum arată de fapt, toți crezând că în casa 

părăsită a rămas doar “fantoma” lui. Astfel, creativi și ingenioși, copiii născocesc diferite jocuri și povești 

cu privire la viața acestuia, un exemplu fiind surprins chiar la începutul romanului unde Jem, Scout și Dill 

- un băiat venit doar pe timpul verii în oraș cu care reușesc să se împrietenească - inventează o piesa de 

teatru, jignitoare pentru familia Radley.  

 

 

 

 



Deși cred că tuturor ne-ar plăcea să ne 

axăm pe acestă temă a copilăriei și a familiei, 

evenimentul principal în jurul căruia se 

conturează tema romanul este procesul lui Tom 

Robinson - bărbat de culoare, acuzat că a violat o 

femeie albă. Atticus este desemnat ca avocat al 

acestuia, multe întâmplări dramatice având loc 

după aflarea poziției lui în acest caz. Oamenii din 

oraș îl judecă pe Atticus, îl amenință și vor să îl 

atace, apariția copiilor săi în momentul potrivit 

fiind singura apărare pe care o are. Acestea 

continuă și la școala unde fata și băiatul sunt 

batjocoriți și jigniți, colegii numindu-i iubitori de 

negri. 

În tot acest timp copila își păstrează 

inocența, neînțelegând de fapt ce se întâmplă, pe 

când fratele ei, mai matur din fire, conștient de 

toate din jurul lui, încearcă să o protejeze și să 

aibă grijă de Scout.  

 

Cei doi asistă la multe evenimente 

traumatizante precum omorul unui câine turbat de 

către tatăl lor și multe altele, de exemplu bătăi în 

care fetița se implică pentru a-l proteja pe Atticus 

sau conflictul cu doamna Dubose - Jem îi distruge 

florile pentru că a vorbit urât de tatăl lui – acesta 

devenind pretextul unei discuții în familie despre 

empatie și gestionarea emoțiilor (Nu e niciodată 

o insultă ca cineva să-ți spună ceva ce socoate a 

fi o injurie. Îți arată doar cât e de josnic fără să 

te poată jigni., Nu-i poți sili pe altii să se poarte 

așa cum am dori noi.). Într-o noapte întunecată, 

când se îndreptau spre casă, copiii sunt atacați de 

către acuzatorul lui Tom, probabil pentru a se 

răzbuna. Jem ajunge extenuat și cu brațul rupt, iar 

Scout, speriată și socată de cele puțin văzute prin 

întunericul de afară. 

La proces, Atticus ține un discurs despre 

inegalitate, discriminare rasială: Toți oamenii se 

nasc egali și relativizarea conceptului de adevăr: 

Nu există om în sala aceasta care să nu fi spus în 

viața lui o minciună. După această prezentare 

emoționantă și finalul tragic al romanului, fiecare 

cititor deprinde învățături importante, extrăgând 

lucruri esențiale, ce sunt utile în viață, 

maturizându-se odată cu personajele principale.  

 

 

NEPOTU ILINCA 



Un nor în formă de cămilă 

 

de Alina Nelega 

      Un nor în formă de cămilă, de Alina Nelega  a fost o întâlnire 

extrem de plăcută cu acest stil nou de scriere. O poveste tulburătoare 

despre relația disfuncțională dintre o mamă și fiul său, văzută din 

ambele perspective, 

deschide un nou fir 

narativ în al cărui 

substrat se află 

lumea teatrului 

cu tot ceea ce 

înseamnă  

aceasta: munca 

din spatele 

cortinei, 

relațiile create 

între actori, 

respectiv viața 

privată a 

acestora pe care 

ajung să o 

împartă cu 

publicul larg si 

să creeze iluzia 

unei vieți 

perfecte. Din 

punctul meu de 

vedere, Alina 

Nelega a reușit, 

prin acest 

aspect al operei 

sale, să mă 

captiveze și să 

mă facă să nu 

resimt numărul paginilor pe care le citesc, datorită limbajului succint 

ce variază prin multitudinea conotațiile pe care le utilizează, 

dramatismul ce a adăugat și mai multă autenticitate operei și 

monologurile interioare ce m-au adus mai aproape de conștiința 

personajelor, de modul lor unic de a fi si a gândi asupra 

evenimentelor la care sunt martore și care, prin voința lor proprie, le 

schimbă destinul pe care credeau că îl vor urma. 

Simt o undă de 

neliniște din partea ta, dar 

niciun fel de comentariu. Iei 

lucrurile așa cum sunt, nu e 

treaba ta. Ești la un univers 

distanță, nicio punte între noi, 

privim cerul de pe maluri 

diferite ale aceluiași râu si 

vedem fiecare alte stele 

Multă forță si un dram 

de gingășie  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIOANEI LIVIA 



 

Marele Gatsby 
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Marele Gatsby  este un roman scris de autorul american Francis Scott 
Fitzgerald, în care se urmărește viața unor personaje ce trăiesc în orașul fictiv West 

Egg din Long Island în anul 1922. Romanul a fost inspirat de o poveste de dragoste 
din tinerețe, pe care Fitzgerald a avut-o cu Ginevra King și de petrecerile la care a 

participat în North Shore din Long Island în 1922. 

Acesta cuprinde teme precum iubirea neîmplinită, indiferența umană și 

efectul pe care bunurile materiale le au asupra societății. Este, înainte de toate, un 

roman al epocii sale, dincolo de povestea personajelor, care s-ar putea să lase 

cititorul rece, toate elementele specifice care compun atmosfera cărții sunt ceea ce 

e cu adevărat memorabil. 

 

Este întotdeauna un prilej de tristețe să vezi deodată cu ochi noi, ca și cum le-

ai vedea pentru prima oară, lucruri și situații pe care le-ai privit și apreciat până 

atunci cu propriile tale puteri de judecată și de adaptare. 



 

Dacă aș întocmi o listă cu opere clasice pe care eu consider că meriă citite 

cel puțin o dată în viață, Marele Gatsby s-ar afla cu siguranță pe aceasta. O 

consider o poveste ce poate fi citită oricând, o carte potrivită pentru cei care vor să 

facă un prim pas spre literatura clasică; povestea personajelor poate fi adusă foarte 

ușor și în contextul lumii actuale. 

 

Ironic, chiar dacă povestea pleacă de la tânărul Nick Carraway, acesta fiind 

și naratorul, personajul se pierde pe parcursul cărții. Firul narativ se concentrează 

atât de mult pe povestea lui Gatsby, încât naratorul personaj este uitat. Cumva, 

putem spune că deși s-a aflat pentru un scurt moment în lumina reflectoarelor, 

lumina care vine dinspre viața lui Gatsby a captat întreaga atenție a publicului. Cu 

timpul, Nick va deveni asemenea celorlalți, o molie atrasă de lumina puternică de 

la conacul din vecini. 

 

Stilul lui F. Scott Fitzgerald este unul prietenos, ușor de receptat, autentic, 

surprinzând inițial personaje aparent fericite, mulțumite de viața pe care o duc, 

realizate în plan financiar. Se dovesesc, totuși, a fi un real dezastru în plan 

sentimental. Tom Buchanan, un bărbat înstărit, are o amantă, Myrtle, Daisy îl 

înșală cu Jay, dar când ambii soți află de infidelitatea celuilalt, devin geloși până la 

extreme. Nick are o relație cu Jordan, dar care ori funcționează, ori nu. Myrtle își 

înșală soțul de ani de zile, duce o viață dublă, dar acesta află doar spre final. 

Finalul poveștii este atât de clar și dramatic, capabil să descurce toate încurcăturile 

sentimentale. 

Marele Gatsby, pe numele lui real James Gatz, a fost un copil sărac, dar care 

promitea multe. Inteligent și cu potențial, urând din tot sufletul sărăcia, își dorește 

să prospere, crezând în visul american. Când este recrutat în Primul Război 

Mondial, Daisy îi promite că îl va aștepta. 

Totuși, după 2 ani, sub presiunea familiei, se 

căsătorește cu Tom. La aflarea veștii, Jay 

decide să  nu renunțe la marea lui iubire. Devine 

gangster, având afaceri ilegale în vânzarea 

alcoolului și ajunge milionar. Gatsby are, 

oarecum, avantajul unei moralități relative, iar, 

ca scuză, faptul că e un visător, un idealist 

pregătit să sacrifice mult pentru a o păstra pe 

Daisy pe soclul ei de perfecțiune. 

 

Întreaga poveste are în prim-plan visul 

american, un om sărac, care reușește să ajungă 

unde își dorește, să își îndeplinească visele și să 

ducă o viață fericită, până la adânci bătrâneți. Însă uneori, viața lovește omul în 

locul ce doare cel mai tare, Jay Gatsby, fiind astfel, un exponent al 

potențialului uman ce va fi doborât de către soartă. Deși găzduiește petreceri cu sute 



de oameni, locuiește într-un palat, conduce mașina preferată și are tot ce și-a dorit în 

plan financiar, aflăm că de fapt, personajul nu are nimic, doar un vecin, Nick, care 

se dovedește a fi cel mai bun prieten, sau poate doar un simplu prieten cu suflet bun. 

 

Fiecare dintre personaje a fost schițat cu mare atenție, nu pentru că vreunul 

dintre ei ar avea caracter complex, ci pentru a lua forma, în concret, a unor 

reprezentanți ai decăderii umane.  

 

Din punct de vedere cinematografic, Marele Gatsby a fost ecranizat în 

două mari producții, prima având loc în anul 1974, regizată de Jack Clayton și 

produsă de David Merrick, după un scenariu de Francis Ford Coppola. Cea de-

a doua ecranizare a fost realizată după romanul omonim a lui Fitzgerald, în anul 

2013, o replică modernă, care, ulterior a primit recenziimixte din partea criticilor. 

CRĂCIUNESCU ALEXANDRU-IONUȚ 

Nicio cantitate de foc sau prospețime nu poate contesta ceea ce un om va stoca în 

inima lui fantomatică. – Nick Carraway 

 

Cel mai singuratic moment din viața cuiva este când îți privești lumea prăbușindu-

se și tot ce poți face este să te uiți in gol. – Jay Gatsby 

 

Nu eram de fapt indrăgostit, dar am simțit un fel de dură curiozitate. – Nick 

Carraway 

 

O frază a început să-mi bată in urechi cu un fel de entuziasm amețitor: „Există doar 

cei urmăriți, cei care urmăresc, cei ocupați și cei obosiți. – Nick Carraway 
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BRIDGE DELIVERY IAȘI 2022 
 

 

STREET DELIVERY: 

 Street Delivery este un eveniment care și-a avut gloriosul 

debut în București, în primăvara anului 2006, un an mai târziu s-

a extins și în Timișoara, iar apoi a ajuns și la Iași. Street 

Delivery se definește ca „un eveniment non-profit și de 

responsabilizare socială“. 

 De-a lungul timpului, numărul partenerilor ce s-au asociat cu 

acest festival a tot crescut. Când proiectul a ajuns național, 

aceştia şi-au propus să întărească rolul structural pe care spațiul 

public îl joacă în viața locuitorilor orașului și de a le atrage 

atenția asupra noțiunii de “traseu cultural”, de a le arăta tuturor 

că și cultura face parte din viața noastră de zi cu zi. 

 Conceptul inițial a fost: „Închidem o stradă pentru mașini și o 

deschidem pentru oameni, găzduind numeroase evenimente 

culturale și artistice“. Ca la fiecare ediție, ieșenii s-au putut 

bucura de expoziții, performance-uri, concerte, workshopuri, dar 

și evenimente de arhitectură și societate civilă. Însă, în acest an, 

cu o schimbare de intrigă. 

 

BRIDGE DELIVERY: 

 În perioada 23-25 septembrie 2022, în Parcul “Octav Băncilă” 

și la Pasajul “Octav Băncilă” a avut loc evenimentul Bridge 

Delivery Iași, o ediție specială a Street Delivery Iași, dezvoltată 

în parteneriat cu Asociația Artipic. 

 În cadrul festivalului au avut loc activități foarte diverse, la 

care publicul a putut participa în mod gratuit: ateliere de creație, 

dans, pictură, experimente chimice, concerte, performance-uri, 

artă contemporană participativă etc. Astfel, evenimentul de la 

baza podului a avut invitați din București, Cluj, Timișoara, 

Oradea, Brașov, Bacău, Pașcani și Iași. 

Peste 500 de metri pătrați, cea mai mare suprafață pictată din 

Iași, vor onora viața, opera și valorile artistului Octav Băncilă 

prin intermediul creațiilor artiștilor Cristian Scutaru, Kaps Crew, 

Grafo Dragoș, RO, Ceai, Harcea Pacea, FragMenta și Luu, 

alături de 15 elevi. 

 

RÎNGHILESCU MARIA SOFIA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-GAUDEAMUS- 

Târgul de carte Gaudeamus, cu o istorie veche 

de 28 de ani, continuă să fie unul dintre cele mai 

cunoscute de acest fel.  Palmaresul Gaudeamus 

Radio Romania numără  peste 100 de târguri de 

carte și educație, 3.120.000 de vizitatori și 13.600 

de evenimente editoriale, acesta aflându-se în 

frunte categoriei evenimentelor expoziționale cu 

caracter cultural-educațional.  

Am fost plăcut impresionată când am văzut că 

acest eveniment atât de important pentru cultura 

orașului Iași și chiar a României ne unește. Oameni 

în vârstă, copii, străini sau doar pasionați de 

lectură, toți ne-am adunat împreună pentru o 

experiență unică. M-a mirat faptul că erau și corturi 

amenajate cu jocuri pentru copiii de toate vârstele. 

Astfel, s-a creat o atmosferă în care ne-am putut 

culturaliza cu toții, indiferent de vârstă sau 

preferințe, lectura, jocul și radio fiind îmbinate, cel 

din urmă transmițându-ne informații de orice 

natură pe anumite frecvențe. 

În timp ce jocul poate fi definit ca o activitate 

efectuată de bunăvoie cu anumite limite stabilite, 

de timp și de spațiu, după reguli acceptate și fiind 

însoțit de un sentiment de încordare și bucurie și de 

ideea că este altfel decât viața obișnuită, lectura 

contribuie la creativitatea și imaginația noastră. Ea 

ne ajută să ne transpunem într-o altă lume 

încercând prin intermediul ei alte universuri. Este 

frumusețe și noutate. Lectura ne unește pe toți prin 

unicitatea ei, prin darul culturii pe care ni-l oferă.  

-Toniță Carina-Medeea 

Centrul urban al orașului Iași, împânzit de 

ființe umane diverse, unde se simte tensiunea 

anotimpului de toamna în aer, primește în inima 

sa Târgul de Carte Gaudeamus  Radio România. 

Amplasat în Piața Unirii, un loc istoric renumit 

ieșenilor, acest eveniment împinge orice trecător 

duios spre a descifra misterul corturilor albe în 

care un om se uită atent la câteva cărți pline de 

cromatică. Doar cu două mari însemnări ale 

Caravanei Gaudeamus, un reper vag a celor ce se 

întâmplă, fiecare om pasionat de lectură a avut 

oportunitatea de a construi noi prietenii cu cei mai 

fideli amici ai sufletului – cărțile. 

Pășind apăsat pe treptele scărilor 

preliminare ale pieței, am putut observa afișul 

voluminos al târgului, iar, cu puțin curaj și mai 

multă curiozitate m-am îndreptat spre intrarea 

librăriei micuțe. Acolo am putut observa oameni 

de toate vârstele, entuziasmați să simtă o adiere 

rece de septembrie împreună cu imaginea vizuală 

a ceea ce iubesc mai mult, realul și fantasticul 

cuprins în mici cutiuțe înfășurate de o copertă. 

Totodată, am văzut o suită de edituri cunoscute 

din toată țara, fiecare având câte un stand 

reprezentativ unde își expuneau renumitele 

romane. Cărțile pentru cei mici mi-au atras atenția 

prin simplul fapt că, în raport cu cele considerate 

“mai serioase”, impuneau un aer mai destins 

târgului, aducându-ne aminte de universul 

copilăriei și de faptul că oricine poate lăsa masca 

                                     



                                     

La fel ca multe alte hobby-uri pe care le 

avem, aceasta nu numai că ne oferă plăcere 

interioară, dar ne și aduce mai aproape unii 

de alții. Citind, intrăm în contact cu diferite 

opinii, principii și stiluri de viață. Luăm parte 

la alte universuri, experimentăm lucruri care 

pe Pământ ar fi imposibile și ne creăm 

propriile realități, găsindu-ne scăparea și 

plăcerea în acestea.  

La Gaudeamus vin oameni de tot felul, de 

peste tot, se adună pentru a împărtăși 

experiența unui asemenea eveniment și 

pentru a se bucura de pasiunea lor comună: 

cititul cărților.   

Am fost încântată să observ că târgul 

Gaudeamus a oferit ocazia multor persoane 

de a interacționa între ele, inclusiv cei de la 

Erasmus, care au vorbit despre ce înseamnă 

bursele, istoria lor și cum să ai acces la 

informații despre acest subiect dar și despre 

altele.   

 

-TONIȚĂ CARINA-MEDEEA

Prezent la această expoziție a fost și 

Târgul Cărții din Iași localizat în cel mai 

cunoscut spațiu comercial, Palas. Sunt de 

fiecare dată surprinsă de prețul cărților de pe 

rafturi, acesta variind de la un leu până la 

cincizeci de lei, lucru care mă îndeamnă ca de 

fiecare dată când am o stare morală decăzută, 

să răsfoiesc rafturile îngălbenite ale bibliotecii 

deschise. Aici, la caravană, am putut răscoli 

coșulețul aglomerat și plin de vise al standului. 

Fiecare expozant avea ceva aparte, o esență a 

sa prin care voia să transmită cititorilor o idee a 

vieții prin moarte, a visului prin coșmar. Doreau 

ca ceilalți să perceapă cu totul diferit acest 

cosmos al cuvintelor, unde planetele sunt 

reprezentate de inimile noastre ce orbitează în 

jurul unui singur Soare – Cartea.  Însă, fiecare 

spirit viu își alege soarta, iar cei prezenți aveau 

aceeași soartă ca mine, exploratori de povești 

pline de alinare.  

În acord cu afirmația lui Stephen King, 

un autor american celebru, Cărţile bune nu îşi 

dezvăluie secretul de la început. , acest târg de 

carte ne include în operele armonioase ale 

vieții, încercând să ne transmită misterul 

neelucidat al esenței unei cărți, chiar 

dimpotrivă, ne instigă în a îl desluși singuri, 

descifrând tot mai multe cărți uitate de 

materie. Cartea reprezintă un mod de a te 

ghida în viață, un mod de a fi empatic cu tine 

însuți și cu cei din jur, iar Caravana Gaudeamus 

ne oferă oportunitatea de a ne  iniția pe acest 

drum al înțelegerii. Acest eveniment mi-a oferit 

o nouă perspectiva asupra populației ce încă 

consideră cititul un factor benefic pentru 

bunăstarea minții și a trupului Am descoperit 

că indiferent de cine ești, ce vârstă ai sau cum 
 



Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași (Parcul 

Copou), Sala „Diotima” 

Întâlnirile Clubului Logos 

Invitați: Filip Florian, Ioana Pârvulescu 

 

                          Întâlnirea a continuat apoi cu unul dintre subiectele importante ale 

zilei: copilăria. Scriitorii au povestit fragmente din copilăria lor și le-au asemănat 

experiențelor trăite de copii zilei de astăzi, pentru care această vârstă a inocenței pare mai 

searbădă. Ioana Pârvulescu amintește de prietenia ei strânsă cu cărțile și de natura neînfricată 

a copilului care a fost odinioară. În acest timp, Filip Florian completează perspectiva ei prin 

propriile amintiri din orașul său natal, unde „fotbalul era o religie pentru băieții din '90”.  

 

 Celălalt subiect major al întâlnirii a fost literatura. Ioana Pârvulescu a spus ca ea nu 

vrea să îi fie studiate textele la școală, că elevii ar trebui să le citescă din proprie inițiativă și 

nu din obligație. De asemenea, după spusele celor doi scriitori, „literatura cu teză e articol de 

propagandă” și nu ar trebui tratată cu aeeași minuțiozitate ca „dezamorsarea unei bombe”. În 

timp ce scriu, autorii se lasă purtați de personaje, iar povestea ajunge să își sape singură albia. 

În spusele lui Filip Floria: „Te înrobești în primele 10 pagini.” Povestea capătă realitate, 

personajele prind viață și ai datoria să le duci voința până la capăt. „Eu nu pot să le dictez 

personajelor ce să facă.”, spune Ioana Pârvulescu.  

 La finalul întâlnirii, scriitoarea Ioana Pârvulescu și-a arătat încă o dată devotamentul 

său față de cititorii pasionați. În ciuda programului încărcat, autoarea a dat autografe zecilor 

de copii și profesori cu cărți în mână care se adunaseră la masa ei. Cei care, din lipsă de timp, 

au rămas fără această dedicație pe volumele lor au primit în schimb o invitație la următorul 

eveniment la care urmează să participe scriitoarea. Ioana Pârvulescu le-a promis că, dacă vor 

veni la București când ea va da autografe, în noiembrie, copiii ieșeni de la înâlnirea Clubului 

Logos vor avea întâietate.  

 

 

 

„Lumea mea era simplă și se repeta fără să mă plictisească. Cineva mi-a spus mai târziu că 

asta e chiar definiția paradisului.”  

-Ioana Pârvulescu, „Inocenții”  

“... l-aş luga să-mi ofele o explicație, dal nu-l întleb, deşi mă loade culiozitatea aşa de tale, că 

acum am o găulică plin cale pot să obselv cum mă loade în continuale.”  

-Filip Florian, „Și Hams Și Regretel”  

HRIB IVONA ECATERINA 



 

 

 

MANUEL VILAS  

Manuel Vilas, născut la data de 19 iulie 1962 în 

Barbastro, Spania, este scriitor, poet și eseist. 

În prezent, el predă la facultatea din Iowa. 

Pentru autor, locul nașterii sale este cel mai 

frumos din întreaga lume, nedorindu-și să îl 

schimbe, oricare ar fi celelalte variante. Dintre 

toate orașele minunate precum Paris sau New 

York, eu îl consider pe Barbastro cel mai 

frumos dintre toate.  

Anul acesta, el a fost prezent la FILIT cu romanul Ordesa, tradus În toate a fost frumusețe. Acesta este 

o scrisoare de doliu către părinții autorului, punându-se accent pe iubire, chiar dacă apar și scene 

tragice sau dramatice. Culoarea semnificativă a acestei cărți continuă să fie galbenul, deoarece ea 

reprezintă memoriile, lucrurile pierdute și sentimentele dispărute. De asemenea, galbenul are 

precădere enigmatică, învăluind romanul în mister.  

De asemenea, Manuel Vilas susține că scrisul l-a făcut să se lupte cu el însuși, ajutându-l să se 

autoîntreacă. Așadar, scriitorul îl ajută pe om ca ființă, deoarece astfel are o sarcină de îndeplinit, un 

scop pentru care să continue să trăiască. Scriitorul m-a 

ajutat, fiindcă el are o sarcină pe lume, trebuie să scrie, de 

aceea pe mine literatura realmente m-a salvat de la 

prăbușire.  

În toate a fost frumusețe este o carte despre cădere și 

puterea de a te ridica înapoi, despre lupta dintre întuneric și 

lumină, dintre bine și rău. Cartea este un roman de luptă, 

după cum spune însuși autorul; Este o armă spirituală, o 

armă sentimentală, este o bucurie. 

 

 

 
 

 

 

 

o Inima mea seamănă cu un 

copac negru, plin de păsări 

galbene care țipă și îmi pigulesc 

din carne, ca într-un supliciu.  

o Suferința este galbenă.  

o Nimeni nu știe ce este iubirea.  

o Dacă mi‐am dat seama de ceva 

în viață este că toți bărbații și 

toate femeile alcătuim o 

singură existență.  

 

TONIȚĂ CARINA-MEDEEA 



Noaptea AlbÄ a Galeriilor 

De pe bulevardul Lăpușneanu a început explorarea galeriilor cu 

deosebitele picturi pe care am avut ocazia să le admir.  

Am plecat seara, prima galerie pe care am vizitat-o a fost Theodor Pallady, 

unde erau expuse creațiile lui Bogdan Bârleanu, 

picturi în culori vibrante reprezentând peisaje haotice, 

flori în tot felul de forme și preferatul meu,  intitulat 

,,Visul pescarului’’, un tablou cu pești pe un fundal 

roșu sângeriu ce ieșea în evidență. 

Alături de Galeria Pallady era Tonitza, ce 

găzduia fotografii în tot felul de culori, albastru 

eclectic, roșu, verde și mov. Câteva dintre poze erau 

orientate spre lumea teatrului, cu oameni care purtau 

tot felul de măști. Am apreciat la Tonitza 

originalitatea și îndrăzneala fotografiilor expuse și 

faptul că, inițial, nici nu îți puteai da seama că erau 

fotografii. Culorile erau așa vibrante, încât credeam că 

erau picturi. 

Am urcat spre Copou, la Borderline Art Space, 

unde am găsit un stil complet diferit de celelalte 

galerii. Expoziția se numea Night Mode, și pe pereții 

albi, sterili erau tablouri de mărimi foarte mari, dintr-

o hârtie subțire, ușor gălbuie. Peste acea hârtie s-a aplicat o cerneală, iar printre 

liniile trasate aparent fără sens se distingeau o casă cu ceardac sau un copac cu o 

băncuță alături. Artistul a încercat să surprindă amintirea casei bunicilor pe acele  

 

 

 

 

      



pânze ce păreau a fi foarte vechi. 

Pivindu-le, picturile mi-au transmis 

un sentiment de nostalgie. 

nTot în Copou era și Galeria Aparte, 

pe care nu am reușit să o găsim, după 

multe căutări, dar cu siguranță mă 

voi întoarce anul viitor. 

Următoarea seară, am vizitat 

ultima galerie Dan Hatmanu, 

preferata mea dintre toate cele pe 

care le-am văzut. Mi-a atras atenția 

paleta de culori folosită, alcătuită din 

roșu, negru, mov și verde. Erau atât 

autoportrete, cât și picturi spontane 

ce nu reprezentau ceva anume, 

numite ,, Beginning of the world’’. 

Tabloul meu favorit, ,, Fără titlu’’, 

reprezenta o formă a unui corp într-o 

nuanță de roșu-roz pe un fundal 

negru, cu o ,,pată’’ de verde 

deasupra. Mi-au plăcut tablourile 

pentru că erau abstracte, nu urmau 

un anumit contur, nu conțineau 

niciun element din lumea reală. 

Ce poate fi mai frumos decât 

să te plimbi seara prin galerii de artă? 

M-am bucurat de experiența de a descoperi picturi și artiști români de care 

nu mai auzisem până acum. Consider că merită vizitate galeriile, mai ales pentru 

pasionații de artă și aștept expozițiile de anul viitor. 

 

COTOR ANA-MARIA 

 

 

 

 



Avatar 

  

Avatar este un film american din categoria celor 

științifico-fantastice (SF), apărut la sfârșitul anului 

2009, scris și regizat de regizorul canadian James 

Cameron. Fiind unul dintre filmele reprezentative 

ale categoriei science-fiction datorită efectelor 

avansate, acesta a fost premiat în nenumărate 

rânduri, fiindu-i acordat Premiul Oscar pentru cea 

mai bună imagine, Premiul Oscar pentru cele mai 

bune decoruri, Premiul Oscar pentru cele mai 

bune efecte vizuale și Premiul Globul de Aur 

pentru cel mai bun film dramatic. În ceea ce 

privește distribuția, Sam Worthington este în rolul 

protagonistului Jake Sully, alături de Zoe Saldana, 

Stephen Lang, Michelle Rodriguez, Giovanni 

Ribisi, Joel David Moore, C. C. H. Pounder, Wes 

Studi, Laz 

Alonso, Sigourney Weaver. 

 

 

 

           În paralel cu ecranizarea acestei complexe povestiri există și o scurtă istorisire 

intitulată „James Cameron’s Avatar”, dar aceasta se încheie la scurt timp după prezentarea 

punctului culminant, reprezentând, de fapt, un trailer scris. 

 Acțiunea filmului se petrece în anul 2154, pe planeta Pandora. Aici, oamenii și-au 

stabilit o bază stelară pentru a exploata rezervele naturale de un prețios minereu ce se găsește 

pe satelitul natural, în timp ce populația indigenǎ Na’vi, umanoizi cu însușiri fantastice, 

reușește să reziste atacurilor cu ajutorul unei forțe superioare, Eywa. După o serie de 

evenimente ce arată cu adevarat cine e de partea dreptății, Jake, protagonistul, care avea ca 

scop iniţial infiltrarea în populația Na'vi prin intermediul avatarului atribuit lui, ajunge să 

lupte alături de Na'vi împotriva oamenilor. Pe lângă confruntarea principală, avem și alte 

nuclee tematice ce ajută la construirea subiectului, precum iubirea, contrastul între natură și 

lumea modernă sau spiritualitatea. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Recent, am 

avut ocazia să vizionez 

varianta remastered 

a filmului original, 

într-o experiență 

4DX, un format ce permite amplificarea experiențelor, mai ales în cazul filmelor din categoria 

SF, cu diverse efecte practice, inclusiv scaune în mișcare, vânt, lumini, fum, fenomene ale 

naturii simulate și diverse arome. Pe lângă numeroasele mișcări bruște ale scaunelor sau 

ocazionalele picături de apă, un lucru care m-a impresionat a fost parfumul eliberat pe 

parcursul filmului cu o aromă intensă de eucalipt, o alegere destul de inspirată pentru Avatar. 

  

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

     Cred că, pe lângă o simplă poveste la care au fost adăugate efecte 

cu adevărat ieșite din tipare, Avatar reușește să transmită un mesaj 

mai puternic, acesta fiind cu adevărat un semnal de alarmă în ceea ce 

privește pericolele inconștienței, deconectării de la realitate sau a 

insensibilității, atât la nivel social, cât și personal. Cu tot ce se 

întâmplă în lume, mulți dintre noi își pun întrebări tot mai profunde și 

mai semnificative despre viață, muncă, bani, relații sau pace. Multe 

dintre aceste probleme importante au fost abordate direct și cu mare 

atenție la detalii.  

POPA LUANA 



Oameni singuratici 

de Gerhart Hauptmann 

 

Adaptare după Gerhart Hauptmann, autor distins cu Premiul Nobel în Literatură. Regie, 

scenografie, adaptare text și univers sonor realizate de Florin Caracala.  

Distribuție: Marian Stavarachi, Mălina Lazăr, Tatiana Ionesi, Daniel Busuioc, Răzvan Conțu, 

Andreea Boboc, Marian Chiculiță. 

Piesa de teatru Oameni singuratici are ca nuclee tematice drama familială, rutina 

domestică, amăgitoare și sterilă, diferențele sociale și intelectuale, neînțelegerea și înstrăinarea 

reciprocă. Este de o actualitate tematică socio-psihologică izbitoare și face parte dintr-un 

diptic teatral, spectacolul care vine în completarea acesteia fiind Libertate la Bremen. Așadar, 

protagonistul masculin din prima și personajul principal feminin din a doua se aseamănă 

foarte mult din punct de vedere al construcției lor narative.   

 

Printre multiplele 

conflicte interioare ale 

personajelor se regăsesc 

aspirația culturii a unei 

persoane crescute într-

un mediu nefavorabil 

din punct de vedere 

social și dorința 

nesfârșită a personajului 

principal de a îi face pe cei din jurul lui să înțeleagă că uneori aparențele înșală. De asemenea, 

faptul că prietenul protagonistului trecea prin propriile lui momente de nesiguranță și 

insecuritate, rezultă într-un final neașteptat, dar și previzibil în același timp.   

În opinia mea, sfârșitul piesei a dezvăluit faptul că Ana își dorea ceva de la Johann care nu îi 

putea fi oferit, așteptările și presiunea puse asupra acestuia din partea familiei fiind în conflict, 

astfel protagonistul masculin ajungând să fie confuz asupra rezolvării situației în care a fost 

pus neintenționat. De asemenea, eu cred că Käthe avea încredere în soțul ei, deoarece ea știa 

ce simte acesta și, mai mult, credea cu tărie în motivele lui, chiar dacă acestea nu ar fi fost 

întotdeauna cele mai corecte.  

 



Mi-a plăcut foarte mult această piesă, 

deoarece a exemplificat într-un mod 

realist dificultățile prin care trecem 

zilnic, ca oameni care greșesc și care 

încearcă să îi mulțumească pe cei din 

jurul lor, dar, în final,  ajung să fie într-

un conflict nesfârșit cu ei înșiși, fără a 

rezolva problema inițială.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

TONIȚĂ CARINA MEDEEA  
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The cost of war 
 

 

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 

 

s you stand there, fallen,  

Hand tight around your sword, 

My head strangely swollen,  

Thoughts pulsating with every word.  

They laugh and cheer  

While you look nowhere, 

Those glassy eyes of yours, they peer 

To infinity somewhere.  

I can’t help but hear again  

Your last cry of battle: 

  

”Forward we go, brave men,  

These foolish invaders we shall tackle!” 

 

You rose your sword up in the air  

And together with your noble steed  

You guided us as if to dare 

That trained army to defeat. 

We swore and cried as loud we could  

To frighten them, scare them away,  

Our horses up their hooves they put 

To send those soldiers far astray.  

We galloped crazily towards  

The army, they had barely flinched.  

But as we broke their lines, the cowards 

For help they yelled, unhinged.  

They had not expected us to go 

And defeat our rightful land.  

 

Our feet bare, our chests down low,  

The justice’ sword we held in hand.  

 

Once regrouped, they found their strength  

Under their ruthless leader.  

But we were crazy at great length,  

We fought like savages once more.  

For we were people of the woods 

Who knew the course of rivers 

And how to swim upstream, that too, 

To fight like wolves, to build like beavers.  

We’d grown under Nature’s watch,  

Ruled by you, my father,  

We took our attackers down to the last,  

Us like lightning, you like thunder.  

 

But in a moment of disbelief,  

You were stricken off your horse,  

By their leader who knew not grief,  

And to the earth you took your course.  

 

I take one look at you and see, 

In place of my brave father,  

A corpse staring away from me,  

More strange than any other.  

A corpse I knew what looked like, 

I had seen many before,  

And, yet, my father was a still tide,  

Unnatural and never seen before.  

 

I look at you, mind numb, 

And feel a great desire.  

I’ll beat your killer to a crumb 

And have them on the pyre!  

Who are they to take your life,  

Rusty sword, unworthy hands!  

You were the leader of a great tribe,  

Them, unruly beasts instead! 

My mind swarms with revolt,  

I will not have you die! 

 

And as the prophecies foretold,  

We all stopped at the same time.  

 

A thousand of unholy souls,  

Froze that day mid-war.  

Our cries broke through the air like roars 

We would end that battle sooner.  

 

We became some mindless creatures 

We’d been left without a leader  

All men swung their blades like reapers,  

Beheading, slicing every sinner.  

Guts would soon cover the ground 

As screams of agony the air, 

Any mercy we’d first found 

Was now gone. It was unfair. 

A 



Hearts stopped beating and blood flowed 

Freely down the horses’ backs, 

Their arms together we had chopped 

To stop them in their tracks.  

They lost control and all they saw 

Before their mortal end  

Would be the blood of brothers or 

Their friends’ besevered head. 

Bodies started pilling up,  

Only their chief we’d taken hostage,  

For no shame would ever be enough 

To trade my father’s courage.  

 

And as I stand before your corpse 

My soldiers bring your killer. 

For you are now gone and in your loss 

I am next to lead them.  

 

I pull my gaze upwards 

From your pale complexion 

And see their leader look towards 

Me with great depression.  

I dismount my horse and say: 

”People, this man has killed my father! 

Yet in this grief I hold today  

I shall assure he not see ’other!” 

 

 

 

I hold my blade against his neck 

As he breathes furiously,  

I slice his skin with no regret, 

I hit and hit unconsciously.  

Ten times do I repeat this 

As blood spurts in a rhythm.  

One time I did not miss,  

Beheading that little weasel.  

In the silence that set after, 

We gathered all our casualties. 

 

We all marched to the altar,  

For this is how we end all rivalries. 

 

Father, wherever you are, 

I pray that you may hear me. 

A war again we’ll never start 

For these are times of peace.  

The whole village misses you 

And I, of all, the most. 

For I am merely but a fool 

Who kneels before your ghost.   

 

 

 

  
 

CHATERINE SILVERWOOD 



 

1. Stea pe cerul înflorit 

 

Cerul e înflorit cu stele, 

Arată ca sufletul meu. 

Însă doar o stea pe cer 

Îmi doresc s-o văd mereu. 

 

E albastră-azurie, 

Un Luceafăr printre stele, 

Un strop de fericire 

În adâncul inimii mele... 

 

Nu pot s-o descriu complet, 

Detalii se învârt în capul meu. 

Este unică, iar, 

Cerul a primit-o-n dar! 

 

 

2. Despre... 

 

Mai întâi a fost realizarea 

Că lumea nu e blândă. 

Apoi, a fost acceptarea 

Că nu vom mai fi împreună. 

 

Cea mai grea a fost tristețea, 

Trădarea a fost cruntă. 

O promisiune de-o viață, 

Timpul a înfrânt-o... 

 

E aproape amuzant 

Cum am jurat să fim mereu aproape. 

Poveștile rămân în cărți, 

Nu există-n realitate. 

 

Nu știu de ce nu m-am îndurat 

Să opresc căderea. 

Clar este, însă, 

Că n-am pierdut durerea. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Soldat, Poet, Rege (poveste în versuri) 

 

Un soldat din depărtare, 

Cu sabia-n teacă se aproprie. 

Poetul, însă, neînfricat, 

Stă drept cu zâmbetul discordie! 

 

Soarele blocat în lama sabiei ridicate, 

Până ce poetul rime nu mai are. 

Însă cuvintele ucid acel tăiș, 

Cu strofe scoase din spiniș. 

 

Poetul aruncă o metaforă, 

Soldatul parcă se dărâmă! 

Poetului îi arde gura, 

Soldatului îi plânge inima... 

 

Un rege se uită de deasupra. 

Râde, râde și iar râde. 

Pentru veselia lui, 

Le-a unit celor doi căile. 

 

Și duelul nu se termină, 

Cerneala vine ne-ncetat. 

Au decis cei doi certați, 

Să se-oprească pe înserat. 

 

 

Și regele veni la ei, 

Cu o coroană poleită-n lacrimi. 

Și le spuse comedianților 

Următoarele citate: 

 

“Un poet a fost soldatul, 

Căci valsul său frumos a fost, 

Fiecare strigăt un vers duios, 

Și ochii un descântec anevoios. 

 

Iar un soldat a fost poetul, 

Cu o sabie precupeață. 

A luptat cu vorba și cu ceasul, 

Înduioșând cel mai mare om. 

Regele, încă râzând, 

Pleacă fără să se uite înapoi. 

Soldatul și poetul, 

Au dat mâna apoi.        

 

 

PINTILIE TEREZA NATALIA 
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