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Mâna stângã
a lui

Dumnezeu

PAUL HOFFMAN

Ficåiune / Aventuri / Fantasy /
RAO pentru tineri
Grupa de vârstã: 14+
416 pp., 44,99 lei
Traducere: LAURA FRUNZÃ
ISBN: 978-973-54-0170-2

Un bãiat
este pe cale
sã distrugã
lumea...
Faceåi

cunoætinåã cu
Îngerul Moråii!
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Numele lui este Cale.
I-au spus cã ar putea sã distrugã lumea.

Poate cã o va face...

Paul Hoffman a mai scris alte
douã romane: Înåelepciunea
crocodililor, care avea ca su-
biect prãbuæirea sistemului fi-
nanciar mondial, æi Epoca de
aur a cenzurii, o comedie nea-
grã bazatã pe experienåele
sale de cenzor de film. Ca sce-
narist, Paul Hoffman a lucrat
cu Francis Ford Coppola æi lu-
creazã în prezent la un scena-
riu despre viaåa lui Sir Walter
Raleigh æi la un thriller con-
temporan. Mâna stângã a lui
Dumnezeu este primul volum
dintr-o trilogie.

Într-unul din întortocheatele cori-
doare ale Sanctuarului stã un bãiat. Are
poate paisprezece sau cincisprezece ani –
nici el æi nici altcineva nu ætie sigur. Æi-a
uitat de mult numele adevãrat, iar acum
i se spune Thomas Cale. Este un bãiat
ciudat æi secretos, isteå æi fermecãtor, vi-
olent æi sângeros. Este atât de obiænuit
cu cruzimea, încât pare imun la ea, dar
curând va deschide o uæã greæitã æi va
vedea un act atât de înspãimântãtor,
încât va trebui fie sã scape din Sanctuar,
fie sã moarã.

Singura lui speranåã de salvare este sã
ajungã pânã la Memphis, oraæul care
reprezintã opusul Sanctuarului din toate
punctele de vedere: este de o frumuseåe
rãpitoare, lipsit de Dumnezeu æi profund
corupt.

Doar cã Izbãvitorii îl vor pe Cale
înapoi cu orice preå... nu din pricina se-
cretului pe care l-a aflat, ci din pricina
altui secret, neaflat de el, dar mult mai
înfricoæãtor!
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Ficåiune / Aventuri / Fantasy /
Seria „Cavalerii de Smarald“ /
Biblioteca RAO pentru copii
Grupa de vârstã: 12+
288 pp.,
44,99 lei (preå estimativ)
Traducere: VIRGINIA VASAS
ISBN: 978-973-103-993-0

ANNE ROBILLARD
SUB SEMNUL STELEI DE FOC
(vol. 1 al seriei „Cavalerii de Smarald“)

În primul volum al seriei, Anne Robillard ne dezvãluie o lume de
mult uitatã, plinã de magie, în care æapte Cavaleri cu daruri speciale
trebuie sã-æi uneascã puterile æi curajul pentru a proteja popoarele din
Enkidiev împotriva lui Amecareth, Împãratul Negru. Facem, de aseme-
nea, cunoætinåã cu micuåa prinåesã Kira, în vârstã de doar doi ani, al
cãrei destin ar putea schimba lumea.

Pentru a proteja regatele de pe continentul Enkidiev de invazia lui
Amecareth, Împãratul Negru de dincolo de Ocean, Regele de Smarald
trebuie sã reînvie un neam de cavaleri. Æase bãrbaåi æi o femeie cu
puteri mistice æi talente speciale devin noii Cavaleri de Smarald.

Dupã ce îæi terminã pregãtirea, soldaåii fermecaåi sunt gata de luptã.
Dar tocmai atunci soseæte la castel Regina Fan de Shola, solicitând o
audienåã cu Smarald Întâiul. Ea i-o va lãsa regelui în grijã pe Kira, ætiind
foarte bine ce rol important va avea neobiænuita copilã-prinåesã pen-
tru viitorul omenirii. Wellan, conducãtorul Cavalerilor de Smarald, se
îndrãgosteæte de frumoasa reginã. Dar Regatul Shola va cãdea primul în
faåa invadatorilor æi toatã populaåia este ucisã, chiar æi regina...

Ficåiune / Aventuri / Fantasy /
Seria „Cavalerii de Smarald“ /
Biblioteca RAO pentru copii
Grupa de vârstã: 12+
384 pp.,
44,99 lei (preå estimativ)
Traducere: VIRGINIA VASAS
ISBN: 978-973-103-994-7

ANNE ROBILLARD
DRAGONII ÎMPÃRATULUI NEGRU
(vol. 2 al seriei „Cavalerii de Smarald“)

În al doilea volum al seriei, micuåa Kira, la doar nouã ani, va trebui
sã-æi înfrunte destinul pentru a putea deveni Scutier. În tot acest timp,
dragonii lui Amecareth atacã teritoriul Enkidiev. Cavalerii de Smarald
æi noii lor Scutieri sunt ocupaåi cu vânarea acestor monætri. Cititorii se
vor întâlni æi cu magicianul Elund æi vrãjitorul Asbeth. Kira a mai cres-
cut de-acum æi nu-æi doreæte decât sã devinã Scutier æi sã înveåe sã
lupte de la un Cavaler adevãrat, pentru a se putea rãzbuna pe Împãratul
Negru, vinovat de moartea pãrinåilor ei. Dar, pentru a o proteja de con-
ducãtorul oamenilor-insectã, Wellan æi magicianul Elund refuzã sã o
facã Scutier. Supãratã, Kira decide sã-æi ia soarta în propriile mâini. Ea
invocã spiritul unui Cavaler de Smarald care a murit cu multe sute de
ani în urmã, rugându-l s-o înveåe cum se folosesc armele. Amecareth nu
reuæeæte sã-æi croiascã drum cu foråa pe continentul Enkidiev æi recurge
la noi metode pentru a teroriza populaåia.
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Ficåiune / Aventuri /
Seria „Rãzboiul vrãjitoarelor“ /
RAO pentru copii
Grupa de vârstã: 10–14 ani
384 pp., 39,99 lei (preå estimativ)
Traducere: CARMENOTILIA
SPÂNU
ISBN: 978-973-103-999-2

MAITE CARRANZA
CLANUL LUPOAICEI
(vol. 1 din seria „Rãzboiul vrãjitoarelor“)

Din vremuri imemoriale, clanul de vrãjitoare Omar a trãit în rãzboi
cu vrãjitoarele Odish æi a aæteptat sosirea celei alese de profeåie. Acum,
în sfâræit, astrele le spun cã vremurile sunt propice. Anaid, care æi-a trãit
toåi cei paisprezece ani de viaåã izolatã într-un sat din Pirinei, ignorã se-
cretele care leagã femeile din familia ei... Pânã când dispariåia miste-
rioasã a mamei sale, roæcata Selene, o obligã sã se confrunte cu un
adevãr înspãimântãtor æi incredibil æi sã porneascã pe un drum lung,
presãrat de pericole æi de descoperiri.

Titlurile seriei „Rãzboiul vrãjitoarelor“:

• CLANUL LUPOAICEI

• DEÆERTUL DE GHEAÅÃ

• BLESTEMUL LUI ODI

Ficåiune / Aventuri / Fantasy /
Seria „Cronicile Împãrãåiei
de Purpurã“ /
Biblioteca RAO pentru copii
Grupa de vârstã: 12+
416 pp.,
44,99 lei (preå estimativ)
Traducere: MONICA VLAD
ISBN: 978-973-103-932-9

HERBIE BRENNAN
STÃPÂNUL TÃRÂMULUI
(vol. 3 al seriei „Cronicile Împãrãåiei de Purpurã“)

A treia carte din seria „Cronicile Împãrãåiei de Purpurã“ continuã
povestea Reginei Blue; fratele ei, Pyrgus, bãiatul Henry, maleficul Lord
Hairstreak, ba chiar æi îngrozitorul Beleth sunt prezenåi în acest al
treilea volum. Blue este acum Regina Tãrâmului Elfilor æi primeæte,
dintr-odatã, o ofertã neaæteptatã de pace din partea Elfilor Întunecaåi.
Ea nu priveæte aceastã ofertã cu prea mare încredere, decide însã sã
plece în cãlãtorie pentru a afla dacã oferta Lordului Hairstreak este
realã. În acest timp, pe Henry îl rãpesc extratereætrii, iar cititorii vor fi
antrenaåi într-o aventurã plinã de elfi, demoni æi iluzii, ce va culmina cu
un eveniment care va pune întreg Tãrâmul în primejdie.

Titlurile seriei „Cronicile Împãrãåiei de Purpurã“:

• RÃZBOAIELE ÎMPÃRÃÅIEI DE PURPURÃ

• ÎMPÃRATUL DE PURPURÃ
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Ficåiune / Fantasy romance /
Biblioteca RAO pentru tineri
Grupa de vârstã: 14+
320 pp., 39,99 lei (preå estimativ)
Traducere: GEORGIANA HARGHEL
ISBN: 978-973-54-0184-9

Melissa Marr n-a umblat niciodatã pe cãi bãtãtorite. Dupã ce
a terminat liceul, unde a fost votatã „cea care va ajunge pro-
babil la închisoare“, a absolvit facultatea. În timpul studiilor a
muncit ca profesoarã æi barmaniåã într-un bar de motocicliæti.
Apoi a început sã predea literaturã atât live cât æi online æi a
descoperit plãcerea tatuajelor. A început de asemenea sã

colinde åara æi sã predea împreunã cu soåul ei, care îi împãrtãæeæte pasiunea pen-
tru tatuaje. Dar a renunåat la prepararea bãuturilor în favoarea scrierii de romane.

Titlurile seriei:

• FASCINAÅIE
• OBSESIE
• ETERNITATE

MELISSA MARR

Regula nr. 3:
Nu te holba la zâne invizibile. Aislinn a vãzut din-

totdeauna zâne. Fiinåe puternice æi periculoase, ele
nu se aratã lumii muritoare. Aislinn se teme de cru-
zimea lor – mai ales dacã ar descoperi cã le poate
vedea – æi îæi doreæte sã fie la fel de neætiutoare de
prezenåa æi existenåa lor precum ceilalåi adolescenåi.

Regula nr. 2:
Nu vorbi cu zâne invizibile. Acum zânele o ur-

mãresc. Keenan, care este deopotrivã înspãimântãtor
æi atrãgãtor, încearcã sã vorbeascã cu ea, îi pune în-
trebãri. Lui Aislinn îi e fricã sã-i rãspundã.

Regula nr. 1:
Nu le atrage niciodatã atenåia. Dar e prea târziu.

Keenan este Regele Verii care æi-a ales regina pentru
nouã secole. Fãrã ea, vara va dispãrea cu siguranåã. El
este hotãrât sã o transforme pe Aislinn în Regina Verii
cu orice preå – indiferent de dorinåele sau planurile ei.

Dintr-odatã, nici una dintre aceste reguli care au
protejat-o pânã acum pe Aislinn nu mai funcåioneazã
æi sunt în joc multe: libertatea ei, prietenul ei bun,
Seth, viaåa ei, totul. Intrigile zânelor, iubirea muritoare
æi ciocnirea dintre legile strãvechi æi aæteptãri se com-
binã în acest basm al secolului XXI.

PERFECTÃ PENTRU TOÅI FANII
SENZAÅIONALEI SAGA Amurg
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Ficåiune / Fantasy /
RAO pentru tineri
Grupa de vârstã: 14+
256 pp.,
22,99 lei (preå estimativ)
Traducere:
LUCIA OSTAFI-ILIESCU
ISBN: 978-973-103-817-9

GEMMA MALLEY
DECLARAÅIA

Numele meu e Anna.
Numele meu e Anna æi n-ar trebui sã fiu aici. N-ar trebui sã exist.

Trãiesc însã. Nu e vina mea cã sunt aici. Nu am cerut eu sã mã nasc. Nu
înseamnã însã cã, dacã exist, e bine. M-au prins din vreme, ãsta e semn bun.

Anna îæi åine un jurnal secret într-un caiet roz. Îl ascunde în fiecare
searã pentru cã nu vrea sã fie prinsã cã încalcã regulile. Viaåa la Grange
Hall este guvernatã de reguli, reguli care trebuie sã fie învãåate, pen-
tru a compensa pentru încãlcarea celei mai importante dintre toate.

Anna ætie cã ar trebui sã fie recunoscãtoare pentru locul ei de la
Grange Hall, pentru cã pãrinåii ei au fost iresponsabili când au con-
ceput-o. Au încãlcat regula care interzice procrearea æi acum Anna tre-
buie sã rãsplãteascã societatea pentru gestul lor egoist. Ea trebuie sã
înveåe sã devinã folositoare. Într-o zi însã apare Peter, care îi spune
Annei lucruri æocante, despre pãrinåii ei, despre Declaraåie, despre viaåa
de dincolo de zidurile de la Grange Hall. Curând, Anna începe sã se
îndoiascã de tot ce învãåase pânã atunci.

Ficåiune / Aventuri /
Biblioteca RAO pentru tineri
Grupa de vârstã: 14+
544 pp.,
59,99 lei (preå estimativ)
Traducere: ILEANA SCIPIONE
ISBN: 978-973-54-0016-3

RAFAEL ÁBALOS
KÔT

Un e-mail care invitã la un joc infinit...
Un bãrbat de vârstã mijlocie care n-a existat niciodatã...
O crimã care anunåã un viitor îngrijorãtor...

Trei poveæti aparent fãrã nici o legãturã, unite printr-un secret
tenebros pe care îl pot dezvãlui doar doi adolescenåi... æi mereu ace-
laæi cuvânt: KÔT.

New York, în inima Manhattanului. Acolo, într-o zi oarecare, un
bãtrân se trezeæte închis într-un loc ce pare o temniåã medievalã. În-
grozit, descoperã cã nu ætie cine este æi de ce se aflã acolo. În aceeaæi
dupã-amiazã, doi copii primesc un e-mail. Când îl deschid, descoperã
o lungã æi ciudatã succesiune de operaåiuni matematice. Æi, nu în ul-
timul rând, o eminentã doctoriåã neurolog, candidatã la Premiul Nobel,
este gãsitã moartã în locuinåa sa: corpul ei nu prezintã urme de vio-
lenåã, doar în palma unei mâini are scrijelit cuvântul Kôt...

Alt titlu al autorului apãrut la Editura RAO:

• GRIMPOW
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Ficåiune / Aventuri / Fantasy /
Biblioteca RAO pentru tineri
Grupa de vârstã: 16+
224 pp., 39,99 lei
Traducere: ADRIANA RÃDULESCU
ISBN: 978-973-54-0130-6

HOLLY BLACK

În viaåã nu e niciodatã uæor sã-åi gãseæti locul, iar
pentru Kaye este mult mai greu decât pentru alåii. Ea
este un copil schimbat, locul ei nu ar trebui sã fie
printre oamenii muritori. Æi pe deasupra mai are æi
alte probleme: prietenul ei tocmai a fost încoronat
rege al Curåii Malefice, iar Kaye este prinsã la mijloc
de intrigile celor douã curåi de elfi, cea Beneficã æi
cea Maleficã. Împreunã cu prieteni mai vechi, Corny,
pe care îl veåi recunoaæte din Jertfa, æi Luis æi Dave
din Curajul, Kaye va trebui sã dea dovadã de bravurã
æi sã-æi apere nu doar propria existenåã, ci æi pe cea
a celor dragi.

O poveste captivantã despre curaj, trãdare, loia-
litate æi iubire ce va prinde în mrejele ei cititorii.

Titlurile seriei:

• CURAJUL
• JERTFA
• ÅINUTUL FIERULUI

ÅÅiinnuuttuull
ffiieerruulluuii

Holly Black, coautoare a Cronicilor Spiderwick, împreunã
cu Tony DiTerlizzi, a locuit în copilãrie într-o vilã din
epoca victorianã, iar mama ei îi povestea mereu basme cu
zâne æi stafii. Colecåionarã avidã de volume rare de fol-
clor, de pãpuæi ciudate æi de pãlãrii nebuneæti, ea locuieæte
astãzi în New Jersey împreunã cu soåul ei.

FANII SENZAÅIONALEI SAGA Amurg VOR IUBI ACEASTÃ CARTE
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ÅI-A PLÃCUT AMURG?
EDITURA RAO ARE O NOUÃ SURPRIZÃ PENTRU TINE:

HHOOLLLLYY  BBLLAACCKK
p r omo å i e  v a l a b i l ã  p â n ã  l a  d a t a  d e  3 0  a p r i l i e

Pentru achiziåionarea unui titlu din serie

15 % reducere

Pentru achiziåionarea a douã titluri din serie

20 % reducere

Pentru achiziåionarea a trei titluri din serie

25 % reducere

Jertfa
256 pp., 39,99 lei

Curajul
256 pp., 39,99 lei

Åinutul fierului
256 pp., 39,99 lei

f i c å i u n e  t i n e r i



Hoåul Vrãjitor
SARAH PRINEAS

Ficåiune / Aventuri / Fantasy /
RAO pentru copii æi tineri
Grupa de vârstã: 10–14 ani
384 pp., 39,99 lei (preå estimativ)
Traducere: IULIAN NICOLAE
ISBN: 978-973-103-919-0

Sã nu furi niciodatã de la un vrãjitor!
Conn ar fi trebuit sã moarã pe loc

în ziua în care i-a furat unui vrãjitor
locus magicalicus, piatra pentru 
concentrarea magiei æi formularea
de vrãji. Dar, dintr-un motiv 
necunoscut, asta nu s-a întâmplat.
Vrãjitorul Newery e de acord 
sã-l ia pe Conn drept ucenic, cu
condiåia ca bãiatul sã-æi gãseascã æi
el o piatrã locus în decurs de o lunã. 

Dar, ocupat cu lecåiile de magie
æi sã-l ajute pe Newery sã afle
cine furã magia oraæului 
Wellmet, Conn are destul 
de puåin timp sã caute piatra.

N-am putut s-o mai las 
din mânã! Ce material minunat 
æi palpitant!

DIANA WYNNE JONES

Sarah Prineas locuieæte în Iowa City æi lucreazã la Uni-
versitatea Statului Iowa, fiind coordonatorul progra-
mului de burse. A studiat limba englezã æi predã
seminarii de literaturã fantasy æi science fiction. Este
cãsãtoritã cu fizicianul John Prineas æi este mare
colecåionarã de dragoni.
Hoåul Vrãjitor este prima ei carte pentru copii.
În 2009 a obåinut premiul E.B. White Honor Book.
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Ficåiune / Aventuri / Fantasy /
RAO pentru copii æi tineri
Grupa de vârstã: 12+
384 pp., 39,99 lei (preå estimativ)
Traducere: IOANA PETRESCU
ISBN: 978-973-54-0183-2

TUI T. SUTHERLAND

SFÂRÆITUL LUMII, ÎNCEPUTUL AVATARURILOR

Unde e toatã lumea?
Strãzile sunt pustii æi întunecate. Majoritatea

stâlpilor de iluminat sunt stricaåi, becurile lipsind
sau fiind sparte. Toate clãdirile sunt tãcute æi cu-
fundate în întuneric. Vântul æuierã prin ferestrele
sparte. Toatã lumea dispãruse.

Oraæul e pustiu. Miza e mare.
Prins în iureæul unei bãtãlii pe pãmânt, în vre-

mea când toåi oamenii dispãruserã, un grup de
adolescenåi aflã cã sunt avatarurile unor zei ne-
muritori. Acum sunt obligaåi sã lupte – æi numai
unul poate supravieåui.

Convingãtor. O viziune înfricoæãtoare åesutã 
cu frânturi bine plasate de umor veritabil.

ALA BOOKLIST

Tui T. Sutherland æi-a primit numele dupã o pasãre destul
de gãlãgioasã din Noua Zeelandã. Este îndrãgostitã de civi -
lizaåiile pierdute æi de poveætile postapocaliptice æi are
adesea vise despre sfâræitul lumii, care i se tot repetã (poate
se datoreazã æi faptului cã e un fan înrãit al lui Buffy). Tui
s-a nãscut în Caracas, Venezuela, æi a trãit în multe alte
pãråi din lume pânã sã se stabileascã în Boston, unde
locuieæte acum împreunã cu soåul æi câinele lor, ale cãrui
superputeri includ ascunderea lucrurilor pe jumãtate roase

în canapea æi lãtratul din cauza unor zgomote doar de el auzite. Tui este de aseme-
nea æi autoarea cãråii This Must Be Love, o comedie romanticã, o variantã mo dernã
a piesei de teatru A Midsummer Night’s Dream (Visul unei nopåi de varã).

CARTEA ÎNTÂI
DECI AÆA SE SFÂRÆEÆTE TOTUL
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Ficåiune / Aventuri SF /
RAO pentru copii
Grupa de vârstã: 12+
256 pp., 26,99 lei
Traducere: 
GEORGIANA HARGHEL
ISBN: 978-973-103-958-9

ANDY BRIGGS
HERO.COM
ÎN SLUJBA BINELUI

În Hero.com, Toby æi prietenii lui descoperã din întâmplare un site
de unde se pot downloada superputeri æi, dintr-odatã, li se deschide
o întreagã lume palpitantã æi plinã de aventuri. În curând însã lucrurile
scapã de sub control, când bãieåii se trezesc implicaåi într-un complot
condus de sinistrul Doc Tempest, care doreæte sã preia controlul asupra
lumii. Mama lui Toby este luatã ostaticã, pentru ca Doc Tempest sã-æi
poatã pune în aplicare planul de a da peste cap vremea planetei æi a
provoca astfel catastrofe în toatã lumea. 

Totul depinde acum de Toby æi prietenii lui, doar cã puterile lor
downloadabile au prostul obicei de a se epuiza taman când au mai
multã nevoie de ele... Vor putea oare aceæti patru eroi neobiænuiåi sã
salveze lumea?

Ficåiune / Aventuri SF /
RAO pentru copii
Grupa de vârstã: 12+
224 pp., 26,99 lei
Traducere: 
GEORGIANA HARGHEL
ISBN: 978-973-103-956-6

ANDY BRIGGS
VILLAIN.NET
CONSILIUL RÃULUI

Villain.net este site-ul rival al gloriosului Hero.com: fãcând legãtura
între toåi bãtãuæii lumii æi oferind contra-puteri æi ascunzãtori secrete pe
alese. Iar când tânãrul bãtãuæ Jake începe sã-æi downloadeze propriile
superputeri sinistre, el va cutremura lumea. V-aåi imaginat vreodatã
lumea condusã de un bãiat de treisprezece ani, cu un tempe rament ne-
plãcut æi cu o rãutate înnãscutã? Ei bine, Jake a fãcut-o – æi, cu ajutorul
unui misterios superbandit, porneæte la cucerirea propriului imperiu.
Dar la Villain.net se coace ceva æi mai sinistru: Jake este pe cale sã des -
copere cã e doar un pion într-un inteligent plan al unui rãufãcãtor de a
distruge Hero.com æi pe eroii care asigurã protecåia lumii. Dintr-odatã,
balanåa lumii se aflã în mâinile sale...

Villain.net este o poveste separatã, dar reprezintã æi pandantul
pentru Hero.com – ambele cãråi au personaje comune æi Villain.net
oferã rãspunsuri la câteva întrebãri din Hero.com.

Hero.com æi Villain.net sunt primele douã volume dintr-o serie
dublã de cãråi – o serie æi o antiserie – scrise pentru un public tânãr,
familiarizat cu tehnica modernã.
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Henry H. Neff a fost multã vreme consultant de
specialitate pe probleme de management. Acum
predã istoria æi artele frumoase în apropiere de
Chicago. Dulãul din Rowan este primul sãu roman.
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HENRY H. NEFF
AL DOILEA ASEDIU
(vol. 2 al seriei „Tapiseria“)

Numele flãcãului care va pune mâna pe arme
chiar în acea zi va fi rostit de toatã Irlanda, dar
viaåa lui va fi una scurtã.

Foråe puternice încearcã sã preia controlul
asupra Cãråii lui Thot, în ale cãrei pagini se gãseæte
cheia pentru crearea – sau dezvãluirea – originilor
existenåei.

Sub supravegherea lui Cooper, agentul cel mai
bun de la Rowan, Max McDaniels æi David Menlo
încearcã sã protejeze Cartea de demonul Astaroth,
care s-ar folosi de secretele ascunse în ea pentru a
aduce suferinåã în lume. Æi cum Astaroth a reuæit sã
se elibereze dupã secole de întemniåare, lumea din
afara Rowanului a devenit ostilã: lucruri neætiute æi
întunecate zgârie la ferestre, guvernele cad unul
dupã altul.

Departe de casã, izolaåi în spatele liniilor inamice,
Max æi aliaåii sãi tre buie sã cãlãtoreascã prin toatã
Europa, sã descindã în fabulosul Ate lier de la
Frankfurt, sã rãzbeascã prin cotloanele întunecate
ale Pãdurii Negre æi, în cele din urmã, sã treacã...
de vãlurile lumii noastre.

Titlurile seriei „Tapiseria“:

• DULÃUL DIN ROWAN
• AL DOILEA ASEDIU




