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salman Rushdie, Surâsul jaguarului, 

Iaşi, Editura Polirom, col. „Biblioteca Polirom. 

seria de autor Salman Rushdie”, 2013. 

Volumul Surîsul jaguarului este o carte-reportaj, autorul 
relatând călătoria sa în Nicaragua anului 1986, pe când această 
ţară trecea prin tumultuoase evenimente istorice, urmărite şi 
chiar declanşate de către marile puteri ale lumii. Printr-un 
mănunchi de poveşti, dialoguri cu parfum local, momente isto-
rice, Salman Rushdie reînvie o lume aflată în schimbare după 
alungarea dictatorului Somoza şi instaurarea unui guvern revo-
luţionar. 

Anuradha Roy, Valurile pământului, 

Bucureşti, Editura Humanitas,  col. „Raftul 

Denisei”, 2012.

Romanul Valurile pământului al scriitoarei Anuradha Roy, 
câştigătorul premiului „The Economist Crossword Prize” în 
anul 2011, finalist la „Hindus Literary Award”, nominalizat 
la „DSC Fiction Prize” şi la „The Man Asian Literary Prize”, 
descrie conflictul dintre tradiţie şi modernitate şi pledează pen-
tru puterea naturii de a ne vindeca rănile sufletului.

După ce Maya îl pierde pe Michael, soţul său, într-o expe-
diţie a acestuia pe Himalaya, ia decizia de a se muta într-un oră-
şel din apropierea locului unde s-a întâmplat tragedia. Numai 
aşa consideră Maya că-şi poate continua viaţa. 

Jon Krakauer, În aerul rarefiat, 

Bucureşti, Editura Humanitas, col. „Raftul 

Denisei”, 2013.

Fiind bine documentată şi bine detaliată, cartea În aerul 
rarefiat, scrisă de Jon Krakauer, ne atrage într-o teribilă aventură 
plină de pericole. Autorul este unul dintre supraviețuitorii expe-
diţiei organizate de Rob Hall în 1996 şi care, după 57 de ore de 
nesomn şi de frig, reuşeşte nu numai să cucerească Everestul, dar 
şi să reziste condiţiilor meteo cumplite, erorilor umane şi să se 
întoarcă teafăr la bază. Din păcate, patru dintre membrii expe-
diţiei, inclusiv Rob Hall, organizatorul acesteia, îşi pierd viaţa 
în timpul ascensiunii. Krakauer este şocat de cele întâmplate şi 
încearcă să explice modul cum s-a întâmplat tragedia. 

În aerul rarefiat este o lectură profundă şi tulburătoare 
despre ce înseamnă natura cu fascinaţia şi efectele ei nimici-
toare asupra minților tinere şi curioase.

Vanessa Diffenbaugh, Limbajul florilor, 

Bucureşti, Editura Humanitas, col. „Raftul 

Denisei”, 2013.

În Limbajul florilor, scriitoarea Vanessa Diffenbaugh 
analizează viaţa interioară a Victoriei, personajul principal al 
cărţii, care, fiind abandonată, a avut o copilărie lipsită de dra-
gostea maternă. Drama ei o determină pe Victoria să devină 
neîncrezătoare în cei din jur, incapabilă să dăruiască iubire. 
Descoperă însă că este înzestrată cu un dar aparte: florile 
parcă prind viaţă în mâinile ei. De aceea, în momentul în care 
proprietara unei florării, Renata, îi propune acesteia să-şi câş-
tige traiul alături de ea, Victoria află puterea tămăduitoare a 
frumuseţii florilor. „Dicţionarul de flori” alcătuit de Victoria, 
care însoţeşte romanul, dezvăluie secretele acestui limbaj al 
florilor, prin care se transmit mesajele potrivite cu personali-
tatea destinatarului.

Uzma Aslam Khan, Libertatea de a iubi, 

Iaşi, Editura Polirom, 2013. 

Acţiunea romanului Libertatea de a iubi, de Uzma Aslam 
Khan, are loc în jurul anului 1992. Autoarea pakistaneză aduce 
în atenţia cititorului libertatea şi interdicţia de a scrie în presă 
despre războiul din Golf, despre diferenţele culturale dintre 
Pakistan şi America. 

Este o carte a contradicţiilor. Autoarea trece cu naturaleţe 
de la sărăcie la bogăţie, de la tradiţie la modernism, de la est 
(Pakistan) la vest (America), de la tinereţe la maturitate, de la 
condiţia bărbaţilor la cea a femeilor, de la viaţă la moarte. Nu în 
ultimul rând, este o carte despre acceptare şi resemnare.

Tracy Chevalier, Ultima fugară, 

Iaşi, Editura Polirom, 2013.

În romanul Ultima fugară, scris de Tracy Chevalier, acţiu-
nea se petrece în America, înainte de Războiul de Secesiune, în 
1850 – vreme în care sclavii fugari mergeau spre nord, iar colo-
niştii spre vest. Personajul principal al cărţii este tânăra Honor 
Bright. Suferind o decepţie în dragoste, Honor părăseşte 
Anglia şi pleacă împreună cu sora ei, Grace, în America, unde 
aceasta urma să se căsătorească. Însă pe drum Grace este răpusă 
de frigurile galbene, iar Honor este nevoită să se descurce sin-
gură. Acţiunea romanului este spectaculoasă şi tesionată până 
la sfârşit, conform reţetelor romanelor de succes. Ultima fugară 
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se alătură altor traduceri din creaţia autoarei, printre care: Fata 
cu cercel de perlă, Albastru pur, Îngeri căzători. 

Elif shafak, Onoare, 

Iaşi, Editura Polirom, 2013.

Romanul Onoare al scriitoarei de origine turcă Elif Shafak 
abordează tema „crimelor de onoare” ce reprezintă o realitate 
înspăimântătoare nu numai în comunităţile de musulmani, ci 
şi în alte comunităţi de imigranţi din Occident. Sunt analizate 
trei generaţii, personajele regăsindu-se în locuri extrem de dife-
rite: un sat kurd izolat de lângă Eufrat, exoticul şi aglomeratul 
Istanbul, ploioasa capitală europeană, Londra. Este descrisă 
situaţia imigrantului musulman nevoit să-şi câştige existenţa în 
Occident, care alege să-şi pedepsească femeia necredincioasă 
prin crimă. Astfel, o femeie moare, tânărul Iskender va fi încă-

tuşat timp de 14 ani, iar cei ce supravieţuiesc sunt copleşiţi de 
sentimente de vinovăţie şi de derută. Onoare este o carte despre 
iubire, dezamăgire, onoare, răzbunare şi regret. 

Citind romanul, veţi cunoaşte rând pe rând personajele şi 
veţi descoperi o Indie fascinantă.

Parinoush saniee, Cel care mă aşteaptă, 

Iaşi, Editura Polirom, 2012.

În romanul Cel care mă aşteaptă de Parinoush Saniee, 
urmărim viaţa unei femei obligate să renunţe la adevărata 
ei dragoste, în vremurile tulburi şi de neînţeles ale revoluţiei 
iraniene din 1979. Eroina cărţii, Masumeh, pune mai presus 
de orice dorinţele copiilor ei, în detrimentul propriilor nevoi. 
Evenimentele care se succedă şi complicaţiile care apar fac din 
această carte o lectură captivantă.
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