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Cărți de dragoste, erotice
In the mood for love. Antologia prozei erotice feminine din România
De ce erotismul și nu orice altă tematică? Departe de mine intenția de a sugera, în spirit tradițional, că mai degrabă femeile sunt
predispuse să scrie despre dragoste, emoții și afecte, în timp ce bărbatul, ca un adevărat constructor de lumi, le raționalizează și
le dă consistență inclusiv filosofică. Din contră, impresia mea este aceea că (dar s-ar putea, la fel de bine, să greșesc) tema
erotismului a fost „confiscată“ în literatura română de perspectivele bărbaților, care au devenit puncte de referință pentru orice
reprezentare a feminității. Iar scriitoarele au fost apreciate îndeosebi pentru talentul lor de a vorbi despre nevroză, obsesii și
suferință, aspect vizibil și astăzi în critica de întâmpinare care folosește, mai ales în cazul poetelor, termenul vag-peiorativ, puțin
atribuit bărbaților, de poezie confesivă, a traumei. Dincolo de orice discurs privind identitatea de gen, erotismul reprezintă, firește,
un pattern al afectivității și comunicării umane. Prin intermediul lui pot fi problematizate relațiile și mecanismele sociale,
ideologiile, stereotipurile, corporalitatea, absența, apartenența și înstrăinarea, sensul existenței și, oricum ar suna, căutarea de
sine. Despre asemenea lucruri scriu autoarele prezente în această antologie care, pornind de la un concept flexibil (id est
erotismul și manifestările lui culturale), ar putea contura o geografie afectivă a literaturii române recente.
Marius Conkan

35.00 lei 24.50 lei

CONFIDENTELE UNEI FETE DE ORAS
Personajul principal al cărții este Laura, o femeie trecută cu puțin peste 30 de ani, care nu reușește să-și găsească jumătatea și
resimte acut presiunea ceasului biologic. În căutarea partenerului, Laura trece deopotrivă prin experiențe triste și comice, întâlnind
numai bărbați ciudați sau incompatibili cu ea. Din fiecare relație sau aventură, ea învață totuși câte ceva.
Volumul diferă de altele din același gen literar traduse în România în ultimii ani prin faptul că surprinde culoarea și umorul local
tipice. Spre deosebire de cărțile americane și britanice, Confidențele unei fete de oraș oferă cititoarelor repere sociale și culturale
ușor de recunoscut. Scrisă într-un registru accesibil și digerabil, într-un stil personal convingător, dincolo de ironii și pasaje pline
de haz, cartea aduce în atenția cititoarelor probleme existențiale serioase.
20.00 lei 14.00 lei

POVESTEA LUI RHETT BUTLER
Povestea lui Rhett Butler indeplineste visele celor a caror imaginatie a fost definitiv marcata de marele roman al Americii, Pe
aripile vantului. Romanul il infatiseaza pe Rhett de cand era pusti - un spirit liber care a iubit raurile si plantatiile de orez ale
Sudului si care a trebuit sa se confrunte cu rigiditatea si dogmatismul tatalui sau, cu dorinta lui absurda de control. Prin ochii lui
Rhett ii veti vedea pe cei care isi pun pecetea asupra sa: pe fiica supraveghetorului, Belle Watling, pe Rosemary, sora curajoasa
si hotarata a lui Rhett, pe Tunis Bonneau, fiul unor sclavi eliberati, care l-a inteles pe tanarul Rhett ca nimeni altul, si pe Jack
Ravanel, un nume devenit sinonimul suferintei din dragoste. Si apoi, mai e incapatanata si patimasa Scarlett O¢Hara. Viata ei
este indisolubil legata de cea a lui Rhett: semanand cu el mai mult decat ii place sa admita, iubindu-l mai mult decat va
recunoaste ea vreodata¦
`O lectura obligatorie pentru fanii romanului Pe aripile vantului .`
People
39.00 lei 27.30 lei
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ROSE SI CARMA
Prima editie a cartii lui Nicolas Meilcour, pseudonimul unui celebru romancier francez contemporan, care isi conserva cu mare
atentie anonimatul, a fost interzisa minorilor si afisajului public in 1970. Rose si Carma este o constructie ce subsumeaza doua
micro-romane, care au ca tema procesul lent de decadere pe care il implica o fascinatie de ordin pur erotic. In cele doua povesti,
un barbat este inrobit, pe rand, de o femeie - Rose - si de un copil - Carma - si, astfel, pierde contactul cu lumea reala si cu cea
spirituala, neputand trai decat in cautarea disperata a unei placeri care este, poate, chiar sclavia ori descoperirea unui adevar
mistic, in care nu exista frontiere intre viata si moarte, intre carnal si absolut.
13.00 lei 9.10 lei

LANG
Lang este povestea unui moderator de televiziune finlandez ce se redescopera pe sine prin intermediul unor experiente de viata
fulminante: se indragosteste de o femeie mult mai tanara decat el, se confrunta cu probleme legate de dependenta de droguri a
fiului sau, cunoaste succesul si declinul mediatic, are parte de incercari sexuale tardive si, nu in ultimul rand, ajunge de la violenta
la crima, fara a fi insa un criminal. Cartea se bucura de un enorm ecou critic pentru ca poate fi privita ca un bildungsroman cu
efect retroact (de la evolutie la involutie), cat si ca englezescul flux de constiinta (edificator in elucidarea dilemelor psihologice),
este un roman ce oscileaza permanent intre senzualitate si obsesie, intre luciditate si controversa, un roman ce uimeste constant,
ajungand pana la identificarea propriilor probleme ale cititorului cu cele ale personajelor. Lang, Sarito, Marko, Harry si Estelle
raman insa necunoscuti pana la sfarsit, de unde originalitatea si suspansul thriller-ului.
12.00 lei 8.40 lei

PORTRETUL JUCATORULUI
Lider incontestabil al grupului de scriitori reuniti in jurul revistei Tel Quel, romancier, teoretician si eseist de marca al literaturii
franceze contemporane, Philippe Sollers propune prin aceasta carte in primul rand un roman al memoriei si o perspectiva narativa
accentuat subiectiva. Prin personajul Joan, o jurnalista de 22 de ani, Portretul jucatorului devine si expresia confruntarii crude si
in acelasi timp comice dintre doua generatii, cea de la `68 si cea de dupa `68: totul se schimba, moravuri, repere, limbaj. insa
personajul central, discret si subversiv, este o tanara de 28 de ani, Sophie, doctorita la Geneva. Intalnirea ei cu naratorul face ca
povestirea sa gliseze intr-o experienta erotica singulara, detaliat prezentata, unde comunicarea este exclusiv fizica, erotismul
verbal fiind impins aproape de ultimele limite.
16.24 lei 11.37 lei

6 total products.

