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În 2013 la 29 de ani Edward Snowden a ?ocat lumea întreag? când a rupt leg?tura cu sistemul
american de informa?ii ?i a dezv?luit c? Guvernul SUA încerca în secret s? colecteze datele
din orice apel telefonic mesaj sau e-mail. Miza era un sistem de supraveghere în mas? f?r?
precedent care s? poat? accesa via?a privat? a oric?rui om de pe planet?. ?ase ani mai târziu
Snowden î?i spune povestea pentru prima dat? ?i scrie despre cum a contribuit la construirea
acelui sistem ?i ce l-a motivat s? dezv?luie totul. De la copil?ria idilic? ?i pân? la misiunile
clandestine pentru CIA sau NSA Dosar permanent este extraordinara poveste a unui tân?r
care a crescut odat? cu mediul online a devenit spion apoi whistleblower ?i în final a ajuns
con?tiin?a internetului. Scris? cu inteligen?? gra?ie pasiune ?i candoare cartea este o m?rturie
esen?ial? despre destinul democra?iei în epoca digital?.
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Traditional Chinese edition of Winter Garden
Trying to make sense of the horrors of World War II, Death relates the story of Liesel--a young
German girl whose book-stealing and story-telling talents help sustain her family and the
Jewish man they are hiding, as well as their neighbors.
???????????????,???????,??????????,??????????????;????????,?????,??????????????

V?zut? prin ochii unui copil, via?a pare mai frumoas?. Iar dac? pu?tiul care
locuie?te într-un sat din perioada obsedantului deceniu devine naratorul-personaj
al unui roman, tragismul epocii este anulat de situa?iile comice create de
naivitatea perspectivei acestuia. Fiorul primei iubiri pentru o feti?? din vecini
înflore?te între castele imaginare ?i aventuri în natur?, locul în care tr?ie?te este
un col? de paradis, iar lucruri m?runte, precum o pijama nou?, pantalonii largi „de
oameni mari“ sau bomboanele fondante, sunt cele mai mari bucurii ale vie?ii. Un
roman cu unchi ?i m?tu?i, cu bunici ?i vecini – unii îngeri protectori, al?ii demoni
cu chip uman –, în care lumina unui suflet inocent demonstreaz? c? binele din
oameni poate învinge ?i în cele mai întunecate vremuri.
35????35??????????????????????????...... ? ??????????????? ?
Goodreads????5??????5????????????????? ?
????13????????????????????????????? ?????????????????????????????
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????????????Patrice Trapier??????????Journal du Dimanche???
Tamara Goodwin a avut mereu tot ce ?i-a dorit. A crescut într-o vil? luxoas?, cu
plaj? privat?, un dressing cu haine de firm?, pat cu baldachin ?i propriul jacuzzi.
Când, pe nea?teptate, tat?l ei moare, via?a Tamarei ?i a mamei sale se schimb?
dramatic. Îngropate în datorii, ele sunt nevoite s? se mute la ?ar?, într-o casu??
aflat? în curtea castelului Kilsaney. Într-o bun? zi, un autobuz cu o bibliotec?
ambulant? trece pragul domeniului. Privirea Tamarei cade asupra unui volum
legat în piele, cu lac?t ?i încuietoare aurite. Ceea ce descoper? acolo îi taie
r?suflarea ?i îi zguduie lumea din temelii... O carte plin? de suspans ?i de mister,
care vorbe?te cu delicate?e despre dragoste ?i prietenie.
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????????TVBS????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????…… ???????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????…… ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????…… ?????? ?Melody?????? ??????????
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??????????????????????????????????????????????????”——??·???
„Citind foarte multe gazete din ultimii aproape 30 de ani (în special articolele scrise de
intelectuali), mi s-a p?rut c? detectez un soi de «mare dezordine cultural?»: se scrie ?i se
vorbe?te mult despre «cultura român?», dar adesea discu?iile nu se leag?, polemicile se pierd
în reac?ii emo?ionale, iar diversitatea accep?iilor termenului «cultur?» complic? ?i mai mult
lucrurile. Presa cultural? nu are impact dincolo de cititorii cultiva?i ?i interesa?i, iar presa cea
de toate zilele, re?elele sociale ?i site-urile sunt un factor de amplificare a acestei «dezordini».
Peste care plute?te discursul patriotic, sentimental, emo?ional despre «cultura na?ional?»,
«valorile noastre perene», «contribu?ia culturii noastre la patrimoniul universal» ?i alte
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asemenea formule utilizate pân? au devenit cli?ee, poncife, vorbe goale. Nu am preten?ia «s?
fac ordine». Nu-mi propun s? dau solu?ii. Încerc doar s? pun întreb?ri ?i s? provoc reflec?ii. O
bun? parte dintre zgomotele ?i scandalurile tranzi?iei ar fi fost mai bine temperate dac? pe
deasupra societ??ii române?ti ar fi plutit mai mult îngerul reflec?iei decât demonul de a afirma
«t?ria opiniunilor».“ – Mircea Vasilescu
„Un roman al exilului, un manual al împ?c?rii cu propria condi?ie în circumstan?ele refugierii
din istorie ?i din via?a personal?. Personajul principal, cel care a ajuns la Paris, doarme ?ase
zile ?i ?ase nop?i pentru a descoperi utilitatea libert??ii, cât ?i limitele ei într-o lume a
relativit??ii. (...) Domnul Scriitor, personaj-cheie al romanului, spune: «Fac parte din genera?ia
aequivoca ... Parc? nu am decât un ochi ?i o mân?, m? holbez ca un chior ?i port dup? mine
infirmitatea ... mi-au denaturat ?i pervertit via?a, sim?irea, gândirea. Uneori îmi spun s? nu mai
scriu nimic, cel pu?in o perioad?, muncesc undeva, oriunde ?i orice... m? sp?l în efort ?i
sudoare de toate mizeriile, p?catele, model?rile ?i apoi o iau de la cap?t cu un suflet nou...»
(...). Demonstra?ia sadian? are nevoie de spa?iu izolat pentru a ajunge la acea intensitate a
r?ului ce poate însemna puritatea absolut?. Ian în?eleptul este factorul anti-récit al unui roman
eseu. În cartea lui Bujor Nedelcovici, societatea este folosit? ca laborator demonstrativ, ca
spa?iu al paideei celorlal?i. O carte excelent?, o (fals?) distopie ce-?i transcende limitele.“ –
Bogdan-Alexandru St?nescu (Luceaf?rul, 11 feb. 2004)
Bestseller New York Times Peste 2 milioane de exemplare vândute! „Dac? Rachel Hollis te
îndeamn? s? te treze?ti la realitate, nu mai sta pe gânduri! Ea este mentorul de care au nevoie
toate femeile." – Anna Todd, autoarea seriei After, bestseller interna?ional ?i-a trecut vreodat?
prin minte c? to?i cei din jurul t?u ?i-au rezolvat toate problemele ?i numai tu n-ai habar ce
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trebuie s? faci? Dac? da, Rachel Hollis î?i va spune c? e o minciun?! Rachel Hollis ?i-a format
o imens? comunitate online împ?rt??ind sfaturi pentru o via?? mai bun? ?i vorbind deschis
despre propriile e?ecurile. În cartea sa Fat?, deschide ochii!, Rachel expune cele dou?zeci de
minciuni ?i concep?ii gre?ite care ne împiedic? adesea s? fim eficiente ?i s? ne bucur?m de
fiecare zi. Cu o sinceritate dezarmant? ?i cu mult umor, Rachel demonteaz? falsitatea unor idei
care o f?ceau cândva s? se simt? cople?it? ?i lipsit? de valoare, dezv?luind strategiile practice
cu ajutorul c?rora a reu?it s? mearg? mai departe. La fiecare pas, Rachel nu uit? s? te
încurajeze, s? te amuze ?i chiar s? te trag? de urechi, pentru a te convinge s? te treze?ti la
realitate ?i s? devii o femeie împlinit? ?i încrez?toare în propriile tale puteri. Tradus? în 33 de
limbi! „Aceast? carte este despre o gr?mad? de minciuni care fac r?u ?i despre un adev?r
important. Adev?rul? Tu ?i numai tu e?ti, pân? la urm?, responsabil? pentru cine ai devenit ?i
pentru cât e?ti de fericit?. Asta e esen?a." – Rachel Hollis Rachel Hollis nu vrea ca aceast?
carte s?-?i schimbe via?a. Ci vrea ca, dup? ce o vei citi, s? te sim?i mai puternic? ?i astfel s? fii
în stare s? ?i-o schimbi singur?. „Rachel este combina?ia câ?tig?toare dintre un life coach care
te inspir? ?i cea mai bun? (?i mai simpatic?) prieten?. Zguduitor de sincer? ?i realist? într-un
mod teribil de amuzant, Fat?, deschide ochii! este un dar f?cut femeilor care vor s? înfloreasc?
?i s? aib? curajul de a tr?i în mod autentic." - Megan Tamte, fondatoare ?i CEO al organiza?iei
Evereve „Leadeship-ul nu are suficiente femei care s? le spun? celorlalte femei: ÎNDR?ZNI?I!
De obicei, avem parte de mama r?ni?ilor; rareori avem parte de femeia-soldat. Rachel ne
spune ferm, dar cu afec?iune, c? a venit momentul s? nu ne mai l?s?m purtate la întâmplare pe
valurile vie?ii ?i s? începem s? tr?im cu adev?rat. Fat?, deschide ochii! este doza de energizant
într-o discu?ie direct? care te va bulversa ?i te va face s?-?i urmezi visele de care te ag??i de
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atâta vreme. O iubesc pe fata asta!" - Jen Hatmaker, autoarea c?r?ilor bestesller New York
Times For the Love ?i Of Mess and Moxie
Simplified Chinese edition of Between Sisters

„Controlul c?r?ii“ a fost o sec?ie a Direc?iei Literatur? în cadrul institu?iei cenzurii
(Direc?ia General? a Presei ?i Tip?riturilor). Volumul încearc? s? recupereze
fondul înc? necunoscut al institu?iei cenzurii ?is? prezinte fenomenul cenzurii ca
pe un sistem ierarhic, care a ac?ionat cu aceea?i eficacitate ?i în perioade
anterioare sau ulterioare activit??ii DGPT, care s-a înfiin?at în 1949 ?i s-a
desfiin?at în 1977. ?i înainte, ?i dup? acest interval, cenzura a existat ?i a avut o
activitate deosebit de intens?: Cenzura Militar?, Ministerul Propagandei, editurile,
Uniunea Scriitorilor, Sec?ia de Propagand? ?i Agita?ie a Partidului Comunist,
Securitatea sunt structuri implicate în exercitarea cenzurii.
Traditional Chinese edition of Becoming: A Guided Journal for Discovering Your
Voice
???2008???????????? ???2018????????? ???2018???????????? 2018?????????
???????????? ????????????????? 116?????????????????
2008?????????????2018???????? ???? ???(???????) ???? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????116???????????????
?????????????????????????????????????????????????????? 17?????????????
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???????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????…… ??????????????????????????????????????????????
????•?????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????•????•???????????????? ?•???
?????????????????????????????????????????????•????????????????????????
???? ?•????Joe Vitale? ???????????????????Hypnotic Marketing, Inc.?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????The
Key?????????????????????????????????????????????????????? ???? ??? ????
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Ai scris o carte. Foarte frumos. Dar nu ai scris-o pentru a o ?ine pentru tine.
Trebuie s? o publici. Problema e c? editurile percep pre?uri foarte mari pentru
buzunarele unora dintre autori, ?i aceasta în mod obiectiv, datorit? costurilor mari
de tip?rire. Dar ?i-ai permis acest lux, ?i acum ai o carte tip?rit?, cu tine ca autor.
Po?i s? p?strezi sutele sau miile de volume în biblioteca personal? ?i s? o faci
cadou prietenilor la diverse ocazii, sau s? încerci s? o distribui în diverse libr?rii
(care libr?rii, c? nu prea mai sunt?!). Ai reu?it s? o distribui, cartea e plasat?
frumos în rafturi. În timp, se a?eaz? praful pe coper?i. Dup? un timp, cartea este
retras?. Mai r?mâne s? o folose?ti ca decor în cas?, sau suport pentru diverse
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obiecte casnice. Dar, spre norocul t?u, exist? o solu?ie alternativ?, mult mai
ieftin? ?i mai eficient? în vînzarea c?r?ii tale: c?r?ile electronice! Pia?a c?r?ilor
electronice ?i a editurilor online a evoluat rapid în ultimii ani, ?i o mul?ime de
companii au intrat pe aceast? pia??, ca edituri, libr?rii online, sau pentru
promovarea c?r?ilor electronice.
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