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DESPRE AUTOR:
VIRGINIA WOOLF a fost o autoare 

engleză, eseistă, editoare și 

scriitoare de povești, una dintre 

figurile moderniste literare de 

frunte ale secolului XX. Operele ei 

au fost traduse în 50 de limbi de 

scriitori precum Jorge Luis Borges și 

Marguerite Yourcenar.

DESPRE AUTOR:
Autor clasic de romane și 

povestiri polițiste, științifico-

fantastice și istorice, Sir 

ARTHUR CONAN DOYLE este 

creatorul celebrului cuplu de

detectivi amatori, Sherlock 

Holmes și  doctorul Watson, 

protagoniști a 56 de povestiri 

și 4 romane.r
ao
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■ Virginia Woolf - Doamna Dalloway

■ Sir Arthur Conan Doyle -  
Studiu în roșu aprins. Semnul celor patru

Inclus în topul Time al celor mai bune 100 de romane de limbă 
engleză scrise după 1923, romanul pătrunde în intimitatea Clarissei 
Dalloway, o londoneză din înalta societate, cu un univers interior 
deosebit de bogat. Cartea surprinde evenimentele cu care se 
confruntă câteva personaje bine conturate de-a lungul unei zile de 
vară. În prim-plan este, desigur, Clarissa, căreia pregătirile pentru 
o petrecere îi oferă pretextul perfect de a medita asupra relaţiei 
cu soţul ei, Richard Dalloway, a celei cu iubitul din tinereţe, Peter 
Walsh, dar şi asupra atracţiei pentru o bună prietenă, Sally Seton. 

Studiu în roșu aprins este cronica începuturilor prieteniei dintre 
Holmes și doctorul Watson, în care aflăm cum s-au cunoscut, 
cum au ajuns să locuiască împreună în casa din Baker Street și să 
colaboreze pentru a elucida cazuri de crime misterioase. Povestirea 
îl poartă pe cititor pe urmele criminalului, din periferiile cenușii ale 
Londrei sfârșitului de secol XIX până în comunitățile de mormoni 
din Munții Stâncoși, pe teritoriul statului american Utah. 
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DESPRE AUTOR:
ANDRÉ GIDE a fost un 

scriitor, umanist și eseist 

francez. În anul 1947, a fost 

recompensat cu premiul Nobel 

„pentru scrierile sale pline de 

înțelegere, în care problemele 

și condiția omului au fost 

înfățișate cu o cutezătoare 

dragoste de adevăr“. r
ao
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pivnițele vaticanului■ Sir Arthur Conan Doyle -  
Studiu în roșu aprins. Semnul celor patru

Roman sau poem în proză? Greu de spus. În Fructele pământului, 
urmate de Noile fructe, pe care le găsiți reunite în același volum, 
Gide propune o structură hibridă din care fac parte forme poetice 
astăzi căzute în desuetitudine (balada sau rondoul), fragmente de 
jurnal intim, note de călătorie. Din toate însă răzbate patima cu 
care Gide iubește viața, natura, libertatea. Gândul său către cititor? 
„Fie ca această carte a mea să te învețe să cugeți mai mult la tine 
decât la ea și apoi la orice altceva mai mult decât la tine.“

Un roman care și-a câștigat locul în istoria literaturii universale. 
Povestirea lui Gide îl poartă pe cititor prin câteva capitale europene 
în compania unor sfinți, aventurieri și hoți de buzunare. Acțiunea se 
petrece la sfârșitul secolului al XIX-lea, când începe să circule zvonul 
că Papa Leon al XIII-lea a fost răpit şi este ţinut sechestrat de o lojă 
francmasonică. Sub acest pretext, Biserica pornește o strângere de 
fonduri, mai mult sau mai puţin cinstită, pentru salvarea suveranului 
pontif. 

■ André Gide - Fructele pământului

• www.facebook.com/rao.editura • twitter.com/EdituraRAO Ficțiune adulți

„Fructele pământului sunt marea operă 
a lui Gide, cea fără de care cunoașterea 
autorului este incompletă. Uluitor de 
diferită de Simfonia pastorală și de 
Falsificatorii de bani, care adoptă formula 
romanescă. Un lung poem în proză, 
manual de filosofie hedonistă sau note de 
călătorie, Fructele sunt un elogiu exaltat 
adus naturii și simțurilor.“

laparade.fr



DESPRE AUTOR:
CHARLOTTE BRONTË (1816–1855) este o scriitoare clasică

britanică, cunoscută îndeosebi pentru romanul semiautobiografic Jane 

Eyre, dar și pentru colaborările cu surorile ei, scriitoarele Emily și Anne 

Brontë.

■ Charlotte Brontë - Jane Eyre

J ane Eyre a fost publi-
cat în 1847, sub pse-
udonimul Currer Bell. 

Este un Bildungsroman, în 
care autoarea urmărește 
emoțiile și experiențele 
eroinei eponime, de la 
trecerea la maturitate la pa-
siunea acesteia pentru Mr. 
Rochester, eroul romantic 
byronian și stăpânul moșiei 
fictive Thornfield Hall. Jane 
Eyre a revoluționat arta 
ficțiunii prin internaliza-
rea acțiunii, prin atenția 
acordată evoluției graduale 
a sensibilității morale și 
spirituale a eroinei și prin 
faptul că toate evenimente-
le externe sunt colorate de 
o intensitate a trăirii care 
fusese până atunci consi-
derată domeniul exclusiv al 
poeziei. 
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„Capodopera emoționantă a lui Charlotte Brontë și 
romanul care a oferit multor generații de cititori un 
model de tărie de caracter.“  

The Guardian
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■ Jane Austen - mândrie și prejudecată

DESPRE AUTOR:
JANE AUSTEN este o romancieră 

engleză cunoscută mai ales 

pentru șase romane majore 

care interpretează, critică și 

comentează viața marii burghezii 

britanice. În aceste romane, 

Austen explorează dependența 

femeilor din epocă de o căsătorie 

reușită pentru a atinge un statut 

social superior.

Romanul este 
povestea familiei 
Bennet și a celor 

cinci fiice ale acesteia, 
aflate în căutarea 
dragostei, a măritișului 
și a statutului social pe 
care acesta li-l poate 
aduce. Inteligenta 
Elizabeth și Mr. Darcy, 
un moșier bogat, învață 
să se iubească luptând 
împotriva prejudecăților 
vremii și a orgoliului 
propriu.
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■ Michael Connelly - Jocul de domino
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„Jocul de domino 
demonstrează, încă 
o dată, că Michael 
Connelly este un 
maestru al genului.“

Sun-Sentinel
DESPRE AUTOR:
MICHAEL CONNELLY este unul dintre cei mai citiţi, dar şi mai premiaţi 
autori de thrillere din lume. Cărţile lui de succes au în centru două 
personaje bine conturate, respectiv pe poliţistul Hieronymus „Harry Bosch“ 
şi pe avocatul Mickey Haller, fraţi vitregi. Romanele lui Connelly au fost 
traduse în peste 39 de limbi şi multe dintre ele au fost ecranizate. În 
perioada 2003-2004, a fost preşedintele Mystery Writers of America, o 
asociaţie care îi reuneşte pe autorii americani de thrillere. 

Proaspăt ieşit la pensie, 
Harry Bosch nu se 
gândeşte decât la 

recondiţionarea motocicletei 
sale, Harley-Davidson. Asta 
până în clipa în care fratele 
său vitreg, celebrul „avocat 
din limuzină“, Mickey Haller, 
îi cere ajutorul într-un caz 
teribil de complicat. Clientul 
lui Haller, Da’Quan Foster, 
fost membru al unei bande 
de cartier, este acuzat că 
a ucis cu bestialitate o 
femeie. Sarcina celor doi 
fraţi este să îl scape pe 
Foster de închisoare, deşi 
toate probele, inclusiv cele 
biologice îl incriminează. 
Misiunea pare imposibilă în 
condiţiile în care adversarii 
echipei Bosch-Haller sunt 
unşi cu toate alifiile şi nu se 
sfiesc să ucidă. Vor reuşi cei 
doi fraţi să scoată adevărul 
la iveală?
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■ John Grisham - avocatul rebel
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DESPRE AUTOR:
Numele lui JOHN GRISHAM este sinonim cu thrillerul juridic de calitate. După 

absolvirea Facultății de Drept, a practicat avocatura timp de un deceniu. În 

prezent, cărțile sale au fost publicate în peste 255 de milioane de exemplare și 

traduse în 29 de limbi.

Sebastian Rudd nu 
e un avocat ca toţi 
ceilalţi. Biroul său este 

într-o dubiţă dotată cu bar, 
frigider şi fotolii din piele. 
Nu are firmă, nici parteneri, 
singurul lui ajutor fiind un 
şofer înarmat până-n dinţi, 
care îi este şi bodyguard, 
confident şi partener de 
golf. Cât despre clienţii săi, 
aceştia sunt oameni pe care 
niciun alt avocat nu i-ar 
apăra: un puşti  dependent de 
droguri care face parte dintr-
un cult satanic, un mafiot 
condamnat la moarte, un 
bărbat arestat pentru că a 
tras cu arma într-o echipă 
SWAT care i-a călcat casa 
din greşeală. 

„Grozav! Grisham  
încă mai creează  
personaje unice, 
situații juridice  
periculoase și 
modalități  
ingenioase de  
a ieși la liman.“

Maureen Corrigan,  
The Washington Post
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#1  
NEW YORK  

TIMES  

BESTSELLER 

• www.facebook.com/rao.editura • twitter.com/EdituraRAO Ficțiune adulți

CATALOG  RAO  p r i m ă v a r ă - v a r ă  2017 13



Format: BIBLIOTECA RAO

Domeniu de editare:  

ThRILLER

Data publicării:  

04.02.2017

Număr de pagini: 307

ISBN: 978-606-776-183-2

DESPRE AUTOR:
EUGEN OVIDIU CHIROVICI a năucit 

lumea literară cu primul lui roman 

în limba engleză, Cartea oglinzilor, 
considerat un fenomen editorial 

internațional. Economist, jurnalist, 

scriitor și pictor, a publicat peste 

1 000 de articole și este autor 

de romane și cărți de eseistică și 

istorie economică.

Agentul literar Peter Katz primește spre evaluare un fragment trimis de misteriosul 
Richard Flynn. Acesta oferă atât de multe detalii despre uciderea profesorului Wieder, 
încât Katz nu ştie ce să creadă: oare autorul e criminalul sau doar are informații 

despre caz? Intrigat, agentul demarează o investigaţie pe cont propriu.
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JOCUL MINȚII TALE TE POATE 
SURPRINDE CHIAR ȘI PE TINE!

Primul autor român care cucerește piața internațională editorială.  
Cartea oglinzilor, publicată în peste 38 de țări din toată lumea.

ALTE TITLURI APĂRUTE LA EDITURA RAO:

• Misterele istoriei: 
religie, politică și bani – 
2005, istorie
• A doua moarte – 2006, 
roman
• Suflete la preț redus – 
2007, roman
• La broasca leșinată: 
balada unui pierde-vară – 
2007, roman

• Noua economie: ABC 
pentru viitorii milionari 
– 2008
• Puterea – 2009
• Labyrinth.com – 2009, 
roman
• Voodoo – 2010, roman
• Pulbere neagră – 2010, 
roman

• Hoodoo Creek – 2011, 
roman
• Cine a ucis-o pe Nora 
Jones? – 2011, roman
• Sanitarium. Locul în 
care nimic nu este ce pare 
a fi – 2012,  roman
• O amintire de la Paris – 
2012, roman

■ E.O. Chirovici - Cartea oglinzilor

VÂNDUT  

ÎN 20 000 DE 

EXEMPLARE 

ÎNTR-O SINGURĂ 

ZI ÎN GERMANIA
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Primul autor român care cucerește piața internațională editorială.  
Cartea oglinzilor, publicată în peste 38 de țări din toată lumea.

TH
R

IL
LE

R

DESPRE AUTOR:
MALIN PERSSON GIOLITO s-a 

născut în Stockholm, Suedia, în 

anul 1969. Este de profesie avocat 

și a lucrat pentru cea mai mare 

firmă de avocatură din nordul țării. 

De asemenea, a făcut parte din 

Comisia Europeană de la Bruxelles.

N isipuri mişcătoare 
este un thriller 
incisiv despre o 

adolescentă de 18 ani, 
Maja Norberg, acuzată de 
nişte crime comise într-o 
şcoală de la periferia 
bogată a Stockholmului. 
O dramă care ridică 
întrebări despre arhitectura 
complicată a dragostei, 
efectele dezastruoase ale 
sentimentului de vină şi 
rolul justiţiei. La debutul 
romanului, Maja petrecuse 
deja nouă luni în închisoare 
şi aştepta procesul. 

„Citind această carte, 
celelalte hobby-uri 
trec pe locul doi. 
Malin Persson Giolito 
relatează o poveste 
într-un stil cu totul 
unic.“

Lotta Olsson, critic  
literar – Dagens Nyheter
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■ Malin Persson Giolito - Nisipuri mișcătoare

  

PPREMIUL  

PENTRU CEL MAI BUN 

THRILLER SUEDEZ AL 

ANULUI 2016
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DESPRE AUTOR:
DEBORAH BEE a studiat jurnalismul dedicat 

modei, lucrând la publicații precum Vogue, 
Cosmopolitan, The Times și The Guardian.
În prezent, este redactor-șef al revistei Harrods. 

Ultima amintire este romanul ei de debut.
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■ Deborah Bee - Ultima amintire

Sarah este în comă. Și-a pierdut memoria – nu știe cum a ajuns pe 
patul de spital și nici cum poate pleca de acolo. E capabilă doar să 
audă și să gândească. Descoperă că a fost agresată și că atacatorul 
e în libertate. Mai mult, viața ei e pusă în pericol de un misterios 
necunoscut care o vizitează regulat, iar ea nu poate striga după 
ajutor.

„Un debut de excepţie! Romanul Ultima amintire 
aduce în prim-plan personaje complexe şi extrem 
de amuzante, în ciuda poveştii sumbre în care sunt 
antrenate fără voia lor!”          

Culturefly.co.uk
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După ce a ajuns în vârful puterii, nou-alesul prim-ministru 
Francis Urquhart se confruntă cu o criză politică ce ar putea 
duce la căderea guvernului. Luând măsuri drastice ca să-şi 
salveze viitorul politic, el se confruntă cu un obstacol neaşteptat: 
idealistul şi foarte hotărâtul rege care vrea să-şi pună în practică 
ideile. Urquhart pregăteşte un plan în care să expună activităţile 
scandaloase ale unor membri ai Curţii regale, însă căderea acestora 
ar putea duce şi la prăbuşirea monarhiei.

„Michael Dobbs are o îndemânare nefirească  
de a prezice viitorul. O lectură fascinantă și o con-
cluzie care trimite fiori Palatului Buckingham.“

The New York TimesFormat: BUZUNAR
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■ Michael Dobbs - atac la rege
volumul al II-lea din trilogia CULISELE PUTERII

DESPRE AUTOR:
MICHAEL DOBBS s-a născut în 14 noiembrie 1948 (aceeași zi și oră ca 

prințul Charles!) în Marea Britanie. După absolvirea facultății, s-a mutat în 

SUA. A frecventat cursurile Fletcher School of Law and Diplomacy în cadrul 

Universității Tufts, în Massachusetts.

TRILOGIA CARE  

A INSPIRAT CEL 

MAI PREMIAT 

SERIAL AL 

ULTIMILOR ANI
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     DESPRE AUTOR:
JAMES PATTERSON este regele vânzărilor de carte în Statele Unite, şi nu 
numai, volumele sale fiind mai bine vândute decât cele ale lui Dan Brown, 
Stephen King şi John Grisham la un loc. În 40 de ani de carieră, scriitorul a 
vândut aproape 300 de milioane de exemplare, traduse în peste 40 de limbi. 
În anul 2011, de exemplu, unu din patru thrillere vândute a fost opera lui 
Patterson.

Jackson Oz este un zoolog american care îşi câştigă existenţa 
organizând safariuri în Botswana. Viaţa lui curge liniştit până 
în clipa în care mai bine de 100 de oameni cad victime unor 
atacuri inexplicabile ale animalelor sălbatice. Convins că nu este 
un accident nefericit, ci o adevărată epidemie, Oz încearcă să îi 
determine pe mai-marii planetei să acţioneze. 

„Un roman care te ţine cu sufletul la 
gură. Este, cu siguranţă, un thriller 
care-i reafirmă lui James Patterson 
poziţia de maestru al genului!” 

The hutchinson Leader
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■ James Patterson și Michael Ledwidge -  
Grădina zoologică

POVESTEA  

STĂ LA BAZA 

SERIALULUI DE 

SUCCES ZOO

DESPRE AUTOR:
În 1991, PATRICK ROTHFUSS s-a înscris la 

Universitatea Wisconsin, pentru a deveni 

inginer chimist, apoi a renunțat și s-a 

apucat de psihologie. A abandonat-o și 

pe aceasta. Următorii șase ani a studiat 

tot ce l-a interesat - filosofie, istoria 

Evului Mediu, teatru, antropologie, 

sociologie. După nouă ani, și-a luat  

licența în... engleză.
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Unul dintre cele mai misterioase personaje din trilogia Cronicile 
ucigașului de regi, din care fac parte Numele vântului şi Teama 
înțeleptului, este subiectul principal al acestui roman. Vă interesa 
ce mai face Auri? Tainica iscodire a celor tăcute vine să ne 
lămurească. Volumul de față spune povestea unei fete cu probleme 
care încearcă să trăiască într-o lume, și ea, plină de probleme. 

■ Patrick Rothfuss - Tainica iscodire a celor tăcute
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DESPRE AUTOR:
ROBERT JORDAN a început sã scrie încã din 1982, a luptat în cadrul armatei 

SUA în Războiul din Vietnam și a primit numeroase distincții, apoi a fost 

angajat în cadrul marinei SUA ca inginer în domeniul nuclear. În lumea 

iubitorilor de fantasy, și nu numai, numele lui este asociat cu ciclul Roata 

Timpului.

Seria va fi ecranizată. Roata Timpului se învârteşte, Vârstele vin şi se 
duc, lăsând în urmă amintiri care devin legende. Legenda trece încet 
în mit, dar până şi mitul e uitat când revine Vârsta care l-a creat. În a 
Treia Vârstă, o Vârstă a Profeţiei, Lumea şi Timpul stau în balanţă. Ce a 
fost, ce va fi şi ce este pot cădea în Umbră. 

„Cu Roata timpului, Jordan a ajuns să 
stăpânească lumea pe care Tolkien a 
început să ne-o dezvăluie.“

The New York Times
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volumul al VII-lea din seria ROATA TIMPULUI

ALTE TITLURI APĂRUTE LA EDITURA RAO:
• Ochiul lumii          • În căutarea cornului    • Dragonul renăscut   • Umbra se întinde   • Focurile cerului      • Seniorul haosului

■ Robert Jordan - Coroana de săbii

ROATA TIMPULUI  

ESTE UNA DINTRE 

CELE MAI BINE 

VÂNDUTE SERII DIN 

TOATE TIMPURILE

FA
N
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SY
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DESPRE AUTOR:
CLIVE CUSSLER a început să scrie 
romane în anul 1965, la vârsta de 
peste 30 de ani, iar în 1973 i-a 
apărut primul volum avându-l drept 
personaj principal pe Dirk Pitt, cel 
care avea să devină eroul unei întregi 
serii apreciate de public. peste 60 
de situri subavcatice de importanță 
semnificativă. 

Format: BIBLIOTECA RAO

Categorie: FICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: AVENTURI 

Data publicării: 10.02.2017

Număr de pagini: 528

ISBN: 978-606-776-171-9

În anul 327 d.H., o galeră romană care naviga pe Mediterana e atacată de două vase ale 
piraților, în 1916 o navă de război britanică explodează în mod misterios în largul Mării 
Nordului, iar în zilele noastre, mai multe moschei importante din Turcia și Egipt sunt 

zguduite de explozii în urma unor acte de terorism. Care ar putea fi legătura dintre toate 
acestea și ce fir misterios leagă între ele evenimente petrecute la intervale atât de mari de-a 
lungul istoriei?   

■ Clive Cussler, Dirk Cussler - Zorii semilunii
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„Fanii neobositului 
Pitt vor savura, cu 
siguranță, aventurile 
eroului lor, care duce 
lupte pe pământ, pe 
mare și în aer.“

Publishers Weekly 

seria Dirk Pitt
• Sahara
• Aurul incașilor
• Walhalla
• Odiseea troiană
• Vântul negru
• Comoara marelui 
han
• Moarte în Arctica

seria Dosarele NUMA
• Șarpele
• Aurul albastru
• Gheață de foc

seria Isaac Bell
• Urmărirea
• Sabotorul 

ALTE TITLURI APĂRUTE LA EDITURA RAO:
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DESPRE AUTOR:
La numai 15 ani, GEORGIA HUNTER a aflat că provine dintr-o familie

de supraviețuitori ai Holocaustului. Romanul de față s-a născut din dorința

Georgiei de a descoperi istoria zguduitoare a familiei sale. Cercetările ei

pot fi consultate pe site-ul weweretheluckyones.com. 

Format: BIBLIOTECA RAO

Categorie: FICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: ROMAN ISTORIC 

Data publicării: 25.05.2017

Număr de pagini: 512

ISBN: 978-606-776-208-2

■ Georgia Hunter - Supraviețuitorii

Un roman captivant, a cărui poveste se întinde pe cinci continente, 
timp de şase ani, şi care îi poartă pe cititori de la cluburile de jazz 
din Paris până la cea mai dură închisoare din Cracovia şi întinderile 
nesfârşite ale Siberiei. Supravieţuitorii este un volum care aduce un 
omagiu spiritului omenesc şi puterii de a trece peste unele dintre cele 
mai sumbre momente ale secolului XX.

Inspirat dintr-o tragedie 
petrecută în vremea  

holocaustului

SF
/R

O
M
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 IS
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R

IC

DESPRE AUTOR:
ANTHONY O’NEILL a fost 

influențat de povestirile lui 

Robert Louis Stevenson și  

Arthur Conan Doyle. În 2014, 

studiourile 20th Century 

Fox au cumpărat drepturile 

de autor pentru o adaptare 

cinematografică după romanul 

Partea întunecată a Lunii.

Format: BUZUNAR

Categorie: FICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: SF 

Data publicării: 20.05.2017

Număr de pagini: 400

ISBN: 978-606-776-201-3

■ Anthony O'Neill - partea întunecată a lunii

În acest thriller science-fiction noir, care are o desfăşurare 
apropiată de filmul Marţianul de Quentin Tarantino, un android 
anarhist comite o serie de crime pe o bază de pe Lună numită 
Purgatoriul, loc de detenţie pentru răufăcătorii trimişi aici de pe 
Pământ. Un fost poliţist, locotenentul Damien Justus, este trimis 
pe Lună ca să investigheze cazul şi să-l prindă pe criminalul în 
serie, androidul Leonardo Black.

VOLUMUL  

VA FI ECRANIZAT 

DE  

20Th CENTURY 

FOx

„Un subiect SF inspirat... convingător  
la toate nivelurile.“ The Wall Street Journal
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■ Anthony O'Neill - partea întunecată a lunii

DESPRE AUTOR:
LUTZ SEILER a fost scriitor rezident la Villa Aurora din Los Angeles și a primit 

o bursă de la Academia Germană din Roma. Nenumăratele sale premii 

includ: premiul Ingeborg Bachmann, premiul Bremen pentru Literatură, 

premiul Fontane Prize și premiul Uwe Johnson. 

K ruso este primul roman 
al lui Lutz Seiler, unul 
dintre poeţii cei mai de 

seamă ai Germaniei şi o figură 
literară extrem de respectată. 
În anul 1989, tânărul Ed, 
student la literatură, încearcă 
să fugă de incredibila tragedie 
a morţii iubitei sale într-un 
accident. Ed îşi părăseşte 
vechea viaţă din Germania 
de Est şi decide să ajungă pe 
insula Hiddensee din Marea 
Baltică. El călătoreşte din oraş 
în oraş, căutând de lucru ca 
sezonier, dar și un adăpost 
temporar. 
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Format: BIBLIOTECA RAO

Categorie: FICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: ISTORIE 

Data publicării: 13.03.2017

Număr de pagini: 432

ISBN: 978-606-776-199-3

■ Lutz Seiler - Kruso

„Romanul de debut al lui Seiler îl 
catapultează în rândurile din față 
ale autorilor germani.“

Die Zeit

• www.facebook.com/rao.editura • twitter.com/EdituraRAO Ficțiune adulți
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Format: BIBLIOTECA RAO

Categorie: FICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare:  

LITERATURĂ ROMâNĂ 

CONTEMPORANĂ

Data publicării: 16.01.2017

Număr de pagini: 144

ISBN: 978-606-8516-40-0

DESPRE AUTOR:
DINU SĂRARU este cunoscut în 

ipostaza de romancier, director și 

critic de teatru. A condus Teatrul 

Mic și Teatrul Foarte Mic, pe care l-a 

și înființat. De asemenea, a condus 

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din 

București. După romanele lui Dinu 

Săraru au fost realizate scenarii 

radiofonice, filme și piese de teatru.

„Aceste pagini mai ales sunt însă supuse legilor romanului; adevărul lor adevărat 
este cel al romanului, nu al realității inspiratoare, sunt pagini de roman, 
deci ficțiune, deci adevăr artistic și astfel, numai astfel pot fi considerate 

ca o oglindă necruțătoare a adevărului... Ar trebui să subliniez faptul că, exceptând 
inventatul de mine declic amoros, declanșat într-un moment de gol sufletesc în 
sufletul Sculptorului, fiecare rând exprimă, cu o cruzime de oglindă venețiană, adevărul 
transfigurat în poveste, și am simțit nevoia acestui adevăr, ca și când trebuia să plătesc 
tributul pe care îl cer răbdarea creștină și iertarea despovărată de resentimente.“
Romanul unei mari dezamăgiri.

ALTE TITLURI APĂRUTE LA EDITURA RAO:
• Niște țărani
• Generalul revoluției cu piciorul în ghips
• Ciocoii noi cu bodyguard
• Ultimul bal la Șarpele Roșu.
Carnavalul cătușelor.

■ Dinu Săraru - Ura din ochii vulpii
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DESPRE AUTOR:
Absolvent de științe economice, DUMITRU POPESCU intră în Partidul

Muncitoresc Român în 1953. Este primit în Comitetul Central al P.C.R., unde 

înaintează rapid în funcție, astfel încât din 1969 face parte din Comitetul 

Politic Executiv (C.P.Ex.). În anii ’70, a devenit un om de încredere al șefului 

statului, Nicolae Ceaușescu, și a contribuit la construirea cultului personalității 

acestuia. Între 1971 și 1976, a fost președinte al Consiliului Culturii și Educației 

Socialiste. 

DESPRE AUTOR:
DAN IOAN PANȚOIU este avocat în cadrul baroului Argeș. A publicat poezii și 

proză scurtă. A colaborat cu Teatrul „Alexandru Davila“ din Pitești și este autor 

de texte pe muzica mai multor compozitori: Marcel Dragomir, Dan Dimitriu, 

Nicolae Caragea.

Format: BIBLIOTECA RAO

Categorie: FICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: LITERATURĂ 

ROMâNĂ CONTEMPORANĂ 

Data publicării: 20.05.2017

Număr de pagini: 256

ISBN: 978-606-8516-xx-x

Niculae Codrin este eliberat din închisoare pentru a suferi 
o intervenție chirurgicală și revine alături de soția sa, Dana. 
Nemulțumită de faptul că soțul ei nu-i poate asigura viața la care 
aspiră, aceasta îl părăsește pentru un alt bărbat. Într-un final, 
Dana revine alături de Nichi, dar este arestat din nou.

Romanul povestește întâmplările prin care trece Dúșan Panait, 
elev eminent al Școlii Militare de Ofițeri Activi de la Băneasa, 
devenit  asasin plătit. Narațiunea este presărată și cu momen-
te pline de duioșie: amintirile lui Dúșan despre familie, fostele 
iubite, prieteni.

Format: BIBLIOTECA RAO

Categorie: FICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: LITERATURĂ 

ROMâNĂ CONTEMPORANĂ 

Data publicării: 15.05.2017

Număr de pagini: 256

ISBN: 978-606-895-00-6

■ Dumitru Popescu - O voce patetică și feroce

■ Dan Ioan Panțoiu -  
mercenarul    întunericului
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■ Sarah Lark - aurul maorilor

DESPRE AUTOR:
SARAH LARK, pe numele ei adevărat 
Christiane Gohl, a studiat istoria și 
literatura. Pasionată de călătorii, 
scriitoarea, care a lucrat o vreme 
ca ghid turistic, a abordat această 
temă în numeroase dintre scrierile 
sale, care  au devenit bestselleruri 
internaționale.

Format: BIBLIOTECA RAO

Categorie: FICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: SAGA 

Data publicării: 10.05.2017

Număr de pagini: 720

ISBN: 978-606-8516-xx-x

Kathleen și Michael 
doresc să plece din 
Irlanda. Cuplul îşi 

face planuri pentru o viață 
mai bună în Lumea Nouă. 
Visurile lor sunt însă curmate 
înainte de a prinde viaţă: 
Michael este condamnat pe 
nedrept și exilat în Australia. 
Kathleen este nevoită să 
se căsătorească, împotriva 
voinţei sale, cu un negustor 
de bovine și să emigreze 
împreună cu el în Noua 
Zeelandă.

Seria Kauri, volumul 1

ALTE TITLURI APĂRUTE LA EDITURA RAO:

• În țara norului alb • Cântecul maorilor • Strigătul păsării kiwi
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DESPRE AUTOR:
WILBUR SMITH este considerat un maestru al romanelor de aventuri, fiind 
numit de Stephen King „cel mai bun scriitor de romane istorice din toate 
timpurile“. Cărțile sale, traduse în 27 de limbi, sunt bestselleruri, toate având o 
documentare meticuloasă din expedițiile în întreaga lume.

M usonul este o 
epopee impetuoasă 
şi exhaustivă, care 

continuă saga începută 
de Wilbur Smith odată cu 
romanul de succes Păsări 
de pradă. Odinioară un 
aventurier fără astâmpăr şi 
plin de îndrăzneală, dar şi un 
marinar iscusit, Hal Courtney 
a renunţat de mulţi ani să 
mai cutreiere mările. Totuşi, 
când este nevoit să se întoarcă 
pe mare pentru a proteja 
compania Indiilor de Est de 
jaful piraţilor, porneşte într-o 
misiune pe viaţă şi pe moarte 
în slujba Coroanei Britanice, 
alături de cei trei fii ai săi, Tom, 
Dorian şi Guy. 

„Jocul lui Wilbur 
Smith este acțiunea, 
iar el este un adevărat 
maestru…“

Washington Post

Format: BUZUNAR

Categorie: FICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: SAGA 

Data publicării: 15.05.2017

Număr de pagini: 960

ISBN: 978-606-8516-xx-x

ALTE TITLURI APĂRUTE LA EDITURA RAO:

SAGA FAMILIEI COURTNEY SERIA EGIPTUL ANTIC

• Războinicii 
Nilului
• Ultimul 
papirus
• Magul
• Căutarea
• Zeul deșertului

• Festinul leilor
• Sunetul tunetului
• Sanctuarul
• Tărâmul în flacări
• Puterea sabiei
• Furia
• Vulpea aurie
• Vremea morții
• Păsări de pradă

■ Wilbur Smith - musonul
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DESPRE AUTOR:
CLÉLIE AVIT și-a făcut studiile la Lyon și a devenit profesoară de fizică-
chimie. Ca urmare a succesului primului ei roman, Sunt aici, vândut în 
peste 25 de țări, Clélie a semnat cu editura Les Messagers du Vent pentru 
publicarea primului volum dintr-o saga fantastică.

Elsei nu-i mai este frig, 
foame, teamă după ce a 
intrat în comă din cauza 

unui accident montan. Ea e 
în camera 52. Thibault şi-a 
pierdut toată încrederea 
în ziua în care fratele lui a 
accidentat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat 
la acelaşi spital cu Elsa, în 
camera 55. Într-o zi, Thibault 
intră din greşeală în camera 
Elsei. Ea nu-l poate denunţa, 
în starea în care se află. Dar 
tăcerea este apăsătoare, chiar 
şi lângă cineva în comă. Şi 
iată-l începând, brusc, să-i 
vorbească, fără să aştepte 

răspuns. 

D
R

AM
Ă

„Povestea unei iubiri improbabile – sau 
miraculoase. Un amestec între filmul Sub 
aceeași stea (Nos étoiles contraires, 2014) și 
Frumoasa din pădurea adormită.“

Jeanne de Ménibus, Elle 
booknode.comFormat: BUZUNAR

Categorie: FICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: DRAMĂ 

Data publicării: 25.03.2017

Număr de pagini: 224

ISBN: 978-606-776-191-7

■ Clélie Avit - Sunt aici

PREMIUL 

NOUVEAU 

TALENT  

2015
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DESPRE AUTOR:
GAIL HONEYMAN este absolventă a universităților Glasgow și Oxford. 

Romanul despre Eleanor Oliphant a fost nominalizat pe lista scurtă pentru 

Lucy Cavendish Fiction Prize, deși era o lucrare în curs de finalizare.

Faceți cunoștință cu 
Eleanor Oliphant, o 
femeie în vârstă de 30 

ani, care duce o viață simplă. 
Ea poartă aceleași haine la 
lucru în fiecare zi, mănâncă 
zilnic aceeași mâncare la 
masa de prânz și cumpără 
invariabil pizza şi două sticle 
de votcă pentru weekend, pe 
care îl petrece pălăvrăgind 
la telefon cu Mami. Lumea 
sa rigidă şi ordonată este 
întoarsă pe dos încă de la 
începutul romanului, iar 
călătoria ca un roller coaster 
care urmează este nu numai 
sfâşietor de tristă, ci și 
înduioşător de amuzantă.

„Ce carte! Eleanor este 
unul dintre cele mai 
memorwabile per-
sonaje pe care am avut 
plăcerea să le cunosc! 
Trebuie să spun că 
m-am luptat cu lacri-
mile și că de multă 
vreme o carte nu a mai 
avut un asemenea im-
pact asupra mea. O voi 
recomanda tuturor.“

Laura, Waterstone’s 
Eastbourne

Format: BIBLIOTECA RAO

Categorie: FICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: DRAMĂ 

Data publicării: 15.06.2017

Număr de pagini: 352

ISBN: 978-606-8516-xx-x
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■ Gail Honeyman - Eleanor Oliphant se simte excelent
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DESPRE AUTOR:
W. BRUCE CAMERON este un scriitor, jurnalist 
şi comediant american, care a impresionat 
întotdeauna prin arta de a-şi exprima ideile într-un 
asemenea mod, încât diferenţele de personalitate –  
sau chiar lingvistice – dintre oameni să nu stea în 
calea receptării acestora. 

Format: BUZUNAR

Categorie: FICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: AVENTURI 

Data publicării: 25.04.2017

Număr de pagini: 304

ISBN: 978-606-8905-04-4

■ W. Bruce Cameron - Câinele,  
adevăratul meu prieten

C âinele, adevăratul 
meu prieten 
propune povestea 

impresionantă a unui 
suflet de câine care, în 
diferitele sale încarnări, 
îşi caută asiduu menirea. 
Compoziţional, romanul 
este o bijuterie, deoarece 
naratorul său este chiar 
câinele, care-şi priveşte 
cu duioşie atât semenii, 
cât şi pe oamenii care-l 
însoţesc în marea sa 
călătorie. O poveste 
tulburătoare, care vă 
va emoţiona profund, 
ajutându-vă să priviţi 

viaţa cu alţi ochi.

„O poveste emoţionantă despre 
loialitatea şi iubirea care 
depăşesc orice obstacol.“

bookreporter.com

BESTSELLER  

NEW YORK TIMES  

TIMP DE 52 DE 

SĂPTĂMÂNI.  

ACUM, PE MARILE 

ECRANE
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■ Philippe Sollers - Călătorii timpului

DESPRE AUTOR:
PHILIPPE JOYAUX, pseudonim literar PHILIPPE SOLLERS, s-a născut la Bordeaux. 

A fondat, în 1960, revista și colecția Tel quel, apoi, în 1983, revista și colecția 

L’infini.

Format: BUZUNAR

Categorie: FICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: ESEISTICĂ 

Data publicării: 25.03.2017

Număr de pagini: 224

ISBN: 978-606-8516-18-9

Călătorii Timpului este un roman care se încadrează la limita dintre 
poezie şi gândire. La Sollers. romanul nu e o naraţiune, ci o evoluție 
continuă, o dinamică discursivă, o mişcare perpetuă de dans ameţitor. 
În această carte, autorul însuşi e un personaj, el se află în timpul şi în 
spaţiul personajelor evocate. Sollers este un aventurier al Timpului, 
având patru dimensiuni: trecut, prezent, viitor şi un timp aflat „şi la 
început, şi la sfârşit“, după cum declara scriitorul.

„O esență a scrierilor lui din ultimii 
cincizeci de ani, Călătorii Timpului 
străbate secolele și surclasează clar 
poveștile de cancan.“

Jacques Sterchi, La Liberté

DESPRE AUTOR:
CHARLOTTE LUCAS este pseudonimul autoarei 
WIEBKE LORENZ. Născută la Düsseldorf, a 
studiat engleza şi germana la Trier, iar în prezent 
locuieşte în Hamburg. Scrie, împreună cu sora 
sa, sub pseudonimul Anne Hertz, cele două fiind 
autoarele mai multor bestselleruri. Un an perfect 
este încercarea autoarei de a da răspunsuri la 
principalele întrebări pe care ni le pune viaţa. 

Format: BIBLIOTECA RAO

Categorie: FICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: ROMANCE 

Data publicării: 20.05.2017

Număr de pagini: 208

ISBN: 978-606-8516-xx-x

■ Charlotte Lucas - Un an perfect

Care este sensul vieţii? Fiecare ar trebui să răspundă, măcar în numele 
propriu, la această întrebare, însă pentru Jonathan Grief, misterul 
existenţei este de nepătruns. Pe de altă parte, Hannah Marx ştie 
exact pentru ce trăieşte: vrea să se bucure de fiecare clipă, să vadă 
partea bună a lucrurilor şi se comportă spontan, fentând monotonia. 
Destinul ne face, uneori, să punem la îndoială tot ceea ce credeam 
despre viaţă…

Un roman bine scris, savuros şi surprinzător.
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DESPRE AUTOR:
DAVID JOHN MOORE CORNWELL, pseudonim literar JOHN LE CARRÉ, este 
un autor britanic de romane de spionaj. Înainte de a se dedica scrisului, a 
lucrat pentru Serviciile Secrete britanice. Succesul  l-a ajutat să își câștige o 
independență financiară, astfel că a părăsit munca de la MI6 pentru a deveni 
scriitor profesionist.

Format: BIBLIOTECA RAO

Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: BIOGRAFIE 

Data publicării: 01.02.2017

Număr de pagini: 400

ISBN: 978-606-776-193-1

■ John le Carré - Tunelul cu porumbei

„Acestea sunt 
povești adevărate 
spuse din 

amintire – iar voi aveți 
dreptul să întrebați ce este 
adevăr și ce este amintire 

pentru un scriitor de ficțiune 
aflat, cum am spune în 
mod delicat, la apusul vieții 
sale? Pentru un avocat, 
adevărul este reprezentat 
de faptele neîmpodobite. 
Dacă asemenea fapte pot 
fi vreodată descoperite, 
este altă problemă. Pentru 
scriitorul de ficțiune, faptele 
sunt materialul brut, nu 
stăpânul, ci instrumentul său, 
iar meseria lui este să-l facă 
să cânte. Dacă există undeva, 
adevărul adevărat se află nu 
în fapte, ci în nuanțe.“

John le Carré

„John le Carré este 
un scriitor pe care 
îl recunoşti cu 
uşurinţă, la fel ca pe 
Dickens sau Austen.“

Financial Times

AUTOBIOGRAFIA 

CELEBRULUI 

SCRIITOR șI FOST 

OFIȚER MI6
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DESPRE AUTORI:
ROBERT KING WITTMAN a făcut carieră ca agent special, multiplu decorat, 

în cadrul FBI, fiind investigator-coordonator în cazurile ce implicau 

fraudarea sau furtul unor opere de artă. DAVID KINNEY este reporter și 

jurnalist, câștigător al premiului Pulitzer.

DESPRE AUTOR:
Autor al mai multor bestselleruri, care aduc în lumină 
și explorează lumea spionilor, precum și al unor articole 
pentru ziarul The Times, BEN MACINTYRE s-a născut la 
Oxford, în Marea Britanie, în 1963.

Format: BIBLIOTECA RAO

Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: ISTORIE 

Data publicării: 10.05.2017

Număr de pagini: 528

ISBN: 978-606-8516-xx-x

■ Ben Macintyre - Spionii Zilei ”Z“:  
Spionaj și contraspionaj

Jurnalul diavolului este o captivantă intrigă poliţistă despre 
dispariţia jurnalului intim al lui Alfred Rosenberg, filosoful 
„de curte“ al lui Adolf Hitler, străbătând culoarele ascunse ale 
istoriei pentru a oferi o istorisire deopotrivă originală şi şocantă 
a ascensiunii naziştilor la putere şi a originilor Holocaustului. 
Personaj influent încă de la bun început în „camarila“ lui Hitler, 
Alfred Rosenberg şi-a câştigat reputaţia răspândind idei otrăvite 
despre evreimea germană. 

Cel de-al Doilea Război Mondial a fost, în aceeași măsură, un război 
al spionajului și unul militar. Ca atare, Ziua „Z“, din 6 iunie 1944, 
începutul sfârșitului conflagrației mondiale, nu a fost doar o victorie 
a soldaților care și-au riscat și chiar și-au dat viața atunci, ci și una 
a spionilor, care au convins armata germană că debarcarea va fi la 

Calais sau în Norvegia. 
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Domeniu de editare: ISTORIE 

Data publicării: 15.05.2017

Număr de pagini: 560

ISBN: 978-606-8516-90-5
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Alfred Rosenberg și secretele celui de-al Treilea Reich

„O fascinantă poveste polițistă pentru 
intelectuali, avându-l în centru pe unul dintre 
principalii arhitecți ideologici ai celui de-al 
Treilea Reich, adesea neglijat.”

kirkus Reviews

„Superbă… Povestea prinde viață din nou 
în toată duplicitatea sa absurdă și de 
neînchipuit… profund captivantă.“

Washington Post

ADAPTATĂ  

DE BBC CA FILM 

DOCUMENTAR

■ Robert K. Wittman și David Kinney - Jurnalul diavolului
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DESPRE AUTOR:
Ca jurnalist de investigații în domeniul Apărării, 
STEPHEN HARDING a acoperit o serie de subiecte, 
cum ar fi: conflictele din Irlanda de Nord, Orientul 
Mijlociu și Irak. Autor a șapte cărți și 300 de 
articole, Harding este specializat în operațiuni 
militare, aviație și teme maritime.

U ltima bătălie relatează 
povestea aproape 
incredibilă a celei mai 

neprevăzute bătălii din cel 
de-al Doilea Război Mondial, 
când un mic convoi de 
tancuri americane, condus 
de căpitanul Lee, și-a unit 
forțele cu soldați germani 
pentru a lupta împotriva 
fanaticilor SS, care doreau să 
captureze castelul Itter și să 
execute prizonierii VIP de aici. 
Este o poveste despre alianțe 
neprevăzute, curaj uimitor, 

suspans, nervozitate și, nu 
în ultimul rând, despre 
inamici necruțători.

Când soldații americani și germani și-au unit forțele  
în ceasurile de final ale celui de-al Doilea Război Mondial

Format: BIBLIOTECA RAO

Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: ISTORIE 

Data publicării: 25.03.2017

Număr de pagini: 368

ISBN: 978-606-8516-85-1

■ Stephen Harding - Ultima bătălie

„O poveste puțin 
cunoscută,  
dar fascinantă, 
adusă extraordinar 
la viață.“

Alex kershaw, autor  
The Liberator
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DESPRE AUTOR:
Ziarista franceză GARANCE LE CAISNE a fost martoră la mișcările de protest 

care au avut loc în mai multe țări din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, 

începând cu sfârșitul anului 2010, iar din 2011 a călătorit frecvent în Siria, 

unde a fost un observator al revoluției din această țară, conflict ce s-a soldat 

până în prezent cu 250 000 de morți și 10 milioane de refugiați.

Format: BIBLIOTECA RAO

Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: ISTORIE RECENTĂ 

Data publicării: 10.04.2017

Număr de pagini: 208

ISBN: 978-606-776-182-5

■ Garance Le Caisne- Operațiunea Cezar

În Siria, un om a reuşit 
să strângă și să divulge 
dovezi copleșitoare 

despre crimele de război. 
Numele lui de cod? 
Cezar. Acest fost fotograf 
al Poliţiei militare siriene 
şi-a riscat viaţa şi familia 
pentru a realiza, vreme 
de doi ani, 45 000 de 
fotografii şi a strânge 
documente ale unor 
deţinuţi torturaţi până 
la moarte în închisorile 
lui Bashar al-Assad. El 
nu a apărut niciodată 
în mass-media. Ancheta 
despre funcţionarea 
maşinii morţii siriene, 
subiectul cărţii 
Operaţiunea Cezar, este 
o incursiune pe tărâmul 
care depăşeşte orice 
închipuire. 
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DESPRE AUTOR:
ȘTEFAN MÂȘU s-a născut în 1945, este economist, doctor în Științe, ASE (1975), 

Doctor Honoris Causa al Universității „Aurel Vlaicu“ din Arad (2006), Doctor 

Honoris Causa al Universității „Petre Andrei“ din Iași (2014), membru de onoare 

al Academiei Oamenilor de Știință din România. 
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Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: ISTORIE 

Data publicării: 20.05.2017

Număr de pagini: 640

ISBN: 978-606-8516-78-3

■ Ștefan Mâșu - Iată, vine Iisus Hristos

O particularitate a acestei cărţi, componentă a confesiunii 
intime, la care îl asociez pe cititor e că ea nu este numai o 
carte, ci şi exprimarea, pe această cale, a unui parcurs, a unei 
transformări personale structurale (metanoia). Străvechea zicală 
Mens sana in corpore sano este cel mai adesea înţeleasă ca 
o subliniere a importanţei sănătăţii trupeşti, cu un accent pe 
corpul sănătos, care găzduieşte şi întăreşte o minte sănătoasă, 
ceea ce este foarte adevărat, dar la fel de adevărat este şi că 
mintea sănătoasă conlucrează cu trupul, pe care îl curăţă, îl 
căleşte şi chiar îl vindecă.

■ Stelian Tănase și Elena Vijulie - Dinastia

Cartea prezintă câteva aspecte ale dinastiei regale din ţara  
noastră, prin cei trei regi care au făurit România modernă:  
Carol I, Ferdinand şi Mihai I, precum şi contribuţia Reginei Maria 
sau derapajele politice ale lui Carol al II-lea. Un pasaj al autorului 
redă momentul în care România a devenit Regat.
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Domeniu de editare: ISTORIE 
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DESPRE AUTOR:
STELIAN TĂNASE (n. 17 februarie, 1952, 
București) este un scriitor, eseist, istoric, 
politolog, publicist, scenarist, regizor, 
realizator de televiziune și analist politic 
român. Este președintele Societății Române 
de Radio și Televiziune.IS
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DESPRE AUTOR:
MARIAN NAZAT este avocat, publicist şi eseist. Personalitate notabilă 
a lumii juridice de la noi, şi-a început cariera ca procuror, la Turnu 
Măgurele, apoi la Bucureşti. În 1997, a devenit avocat.  De la finele anilor 
’90, scrie editoriale în Național, Azi, Cotidianul, Jurnalul Național şi pe site-ul 
miscareaderezistenta.ro. Din 1994 încoace, a scris un roman poliţist (În 
aşteptarea morţii, în colaborare cu Paul Floricel Mocanu) şi culegerile de 
eseuri Starea de anormalitate 1 și 2, România de-a-ndoaselea, România 
oranj, România târâş, Pe tălpile României, Ţara de cobai, Suflet în exil şi 
Jurnalul banalităţii.
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Domeniu de editare: MEMORII 

Data publicării: 25.05.2017

Număr de pagini: 560

ISBN: 978-606-8905-03-7

■ Marian Nazat - Cartea Ieruncilor

În volumul de faţă, autorul ne trece, în formă jurnalieră, prin ultimii 
lui doi ani de vieţuit în România – „ţara în curs de dizolvare“. De la 
înscăunarea pe Deal a preşedintelui Klaus Iohannis („un german în 
locul unui cuman“), linşarea mediatică a Elenei Udrea şi moartea 
„nefericiţilor“ din Clubul Colectiv (şi „mitingul prelungit şi steril“ 
care a urmat) la atacul terorist parizian şi alegerea lui Donald 
Trump. Printre notele incandescente, răzbat nostalgia pentru Islazul 
natal, pasiunea pentru fotbal, figuri mari care i-au trecut prin viaţă 
(de la Paula Iacob la Ioan Gyuri Pascu) şi concluzia că „amarul nu 
are sfârşit în ţara asta de mântuială“.
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DESPRE AUTOR:
NARCIS DORIN ION este un cunoscut istoric român). Între anii 2002 și 2003 a 

fost director al Direcției Muzee, Colecții, Arte Vizuale din Ministerul Culturii și 

Cultelor, din 2003 până în 2016 – director general al muzeului Național Bran, 

iar din aprilie 2016 este manager al muzeului Peleș.
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ISBN: 978-606-8516-88-2

■ Narcis Dorin Ion - Despre cultura de ieri și românii de azi

Despre cultura de ieri și românii de azi cuprinde o serie de convorbiri 
cu academicianul Răzvan Theodorescu, care au avut loc pe parcursul 
anului 2015 la Academia Română, constituind o adevărată biografie 
a reputatului istoric și om politic, sub forma interviului liber. În 
același timp, Despre cultura de ieri și românii de azi este, în cuvintele 
autorului, o mărturie despre istoria, cultura și civilizația românilor, 
venită din partea unuia dintre cei mai subtili și rafinați istorici ai 
ultimei jumătăți de veac. Momentele-cheie ale acestei deveniri 
publice a academicianului Răzvan Theodorescu sunt relatate cu un 
farmec aparte, prin portretizări de neuitat ale unor oameni politici 
importanți ai tranziției noastre nesfârșite sau prin crochiuri ale unor 
auguste personaje care au vizitat România în ultimul sfert de veac.

Convorbiri cu academicianul Răzvan Theodorescu
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ISBN: 978-606-8516-25-7

■ Larousse - Istoria lumii în 7650 de date

„Ce este istoria? 
Reprezentarea 
scrisă a 

evenimentelor trecute… 
Dar ce este un eveniment? 
Este un fapt oarecare? Nu, 
dimpotrivă, este un fapt 
notabil“, scria Anatole 
France. Un fapt notabil, o 
dată care se înscriu într-o 
cronologie.
Această lucrare cuprinde  
7 650 de date care 
trasează istoria lumii în 
toată complexitatea ei, 
dorindu-se a fi, înainte 
de toate, un instrument 
practic care permite 
situarea în timp a 
principalelor personaje și 
fapte politice, culturale sau 
știinţifice ale trecutului, 
de la cele mai îndepărtate 
până la cele mai recente. 
O înșiruire cronologică a 7 
650 de date, grupate în 6 
mari perioade, care prezintă 
istoria lumii în întreaga sa 
complexitate. 
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DESPRE AUTOR:
Textele au fost redactate de 26 de autori, cercetători din cadrul 
Departamentului de Relații Internaționale al Institutului de Științe Politice 
și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu“ și colaboratori externi. Lucrarea 
a fost întocmită sub coordonarea prof. univ. dr. DAN DUNGACIU, director al 
Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române.

E nciclopedia relațiilor 
internaționale 
cuprinde  

479 de intrări, ordonate 
alfabetic. Acestea definesc 
și analizează termeni 
de referință din teoria 
și practica relațiilor 
internaționale: teorii clasice, 
paradigme, perspective, 
instituții, doctrine de 
securitate, organizații 
regionale și globale (politice, 
economice, culturale și 
de securitate), conferințe 
internaționale, termeni 
consacrați din studiile 
strategice și de securitate, 
precum şi concepte/
evenimente specifice Europei 
Răsăritene.
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Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI
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Număr de pagini: 656

ISBN Vol.1: 978-606-8516-97-4

ISBN Vol.1: 978-606-8516-98-1

■ Coordonator Dan Dungaciu -  
Enciclopedia relațiilor internaționale
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DESPRE AUTOR:
BUNMI LADITAN este obsedată de scris și de social media. De altfel,
Bebelușii spun adevărul (The Honest Toddler) a fost inițial un blog și ulterior
o carte. Bunmi colaborează frecvent cu site-uri precum The Huffington Post,
Mommyish, Parenting.

„Dacă ai în mână această carte, fie că ai cumpărat-o, fie că doar 
ai cules-o din raft în fuga spre maşină, ai făcut o alegere bună. 
Bebeluşii nu sunt înţeleşi corect, iar cel din viaţa ta este, probabil, 
dezamăgit de tine. Citeşte această carte dacă vrei să fii mai bun 
în ceea ce ar trebui să constituie prioritatea ta: să-ţi faci fericit 
micuţul. Nu sări paginile, aceasta nu e poveste de spus la culcare 
(mda, ştim), ci un manual care-ţi va revoluţiona viaţa. Şi... cu multă 
plăcere… în avans.“

Bunmi Laditan

„Cumpărați această carte ACUM! Este 
obligatorie pentru orice părinte!“

Jill Smokler
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■ Bunmi Laditan - Bebelușii spun adevărul

DESPRE AUTOR:
ISABEL VINCENT este reporter de investigații al publicației New York Post. 
Înainte de această perioadă, a fost corespondent străin la Rio de Janeiro și a 
explorat, de asemenea, conflictele care au condus la războiul din Kosovo. 

Când Isabel îl întâlneşte pe Edward, amândoi se află la o răscruce de 
drumuri: el nu doreşte decât să îşi urmeze soţia în mormânt, iar ea e 
gata să renunţe la dragoste. Gândindu-se că astfel o ajută pe fiica lui 
Edward – care locuieşte departe şi care o roagă să aibă grijă de tatăl 
său nonagenar din New York –, Isabel acceptă să ia masa cu acesta, 
fără să aibă nicio idee că bărbatul care îi găteşte un sublim pui fript 
cu sufleu de caise va ajunge să îi schimbe viaţa. Edward şi Isabel se 
vor întâlni săptămânal, iar cinele fastuoase pregătite de Edward se 
transformă în ceva mai mult decât prilejuri de a-i împărtăşi lui Isabel 
secretul preparării unui Martini perfect sau diverse ponturi pentru 
reuşita unor reţete.
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Număr de pagini: 224

ISBN: 978-606-776-132-0

■ Isabel Vincent - Cină cu Edward

„Iubesc fiecare moment din această carte… 
Fiecare om merită un Edward în viaţa sa  
şi fiecare om merită să citească această carte.“

Susannah Cahalan,  
autorul romanului Brain on Fire
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DESPRE AUTOR:
Generalul-locotenent dr. ing. GHEORGHE SAVU a publicat cărți și articole 

din domeniul informațiilor militare strategice și al securității internaționale. 

Pentru activitatea sa îndelungată și merituoasă, a fost decorat cu numeroase 

ordine și medalii, precum „Steaua României“.

Lucrarea generalului dr. ing. Gheorghe Savu are subtitlul „Rolul 
liderului în conducerea și dezvoltarea sistemului informațiilor 
militare strategice“. Pe parcursul textului, autorul folosește 
permanent sintagma „ofițerul de informații militare și de apărare“. 
Atât în limbajul profesional de specialitate, cât și în lucrările din 
Occident de popularizare a acestui domeniu, termenul „informații“ 
este redat prin cuvântul intelligence, care se traduce corect prin 
„spionaj“. 
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■ Gheorghe Savu - Spionajul militar modern

DESPRE AUTOR:
ANDREI MARGA este filosof, politolog și om politic român, profesor 

universitar, rector al Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj între anii 1993–2004 

și 2008–2012, fost ministru de externe al României în perioada mai–august 

2012, ministru al educației în perioada 1997–2000, laureat al premiului 

Herder în anul 2005. 

O prezentare detaliată a principalelor teme, contribuții și idei 
ale filosofului german Jürgen Habermas, în dialog cu abordări 
influente ale altor filosofi marcanți din contemporaneitate 
(Heidegger, Gadamer, Karl Popper, Michel Foucault, Jaques 
Derrida etc.), realizată de unul dintre cei mai avizați comentatori 
ai lui Habermas, fostul său student, profesorul clujean Andrei 
Marga. Prin concepțiile sale privind sfera publică sau teoria 
acțiunii sociale, Habermas este astăzi mai relevant ca oricând, ca 
reprezentant de seamă al gândirii de stânga social-democrată și 
social-liberală.
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Număr de pagini: 864
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■ Andrei Marga - Filosofia lui Habermas
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Format: SPECIAL195x228 mm

Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: GASTRONOMIE 

Număr de pagini: 104

O colecție de rețete simple, care îi vor da gata chiar și pe 
cei mai mofturoși copii. Toate preparatele care apar în 
această carte au fost testate pe prichindei cu vârste mai 

mici de 10 ani, care s-au declarat încântați de ouăle Mimoza 
roz, dar și de savuroasele macarons cu ciuperci și somon sau 
rulouri de primăvară cu creveți. În plus, părinții care stau prost 
la capitolul timp sau imaginație vor beneficia de sfaturi utile, 
pentru a putea pregăti rapid adevărate banchete somptuoase 
pentru micuții lor.

Dacă vă este poftă și de altceva decât de pui fript, vă 
propunem 55 de rețete care pot fi preparate cu un 
minimum de ingrediente și într-un timp foarte scurt, cu 

produse proaspete care vor îmbogăți carnea de pui cu arome 
specifice fiecărui anotimp. Iarna, puiul va fi glasat cu miere și 
însoțit de castane, prune uscate sau varză murată. Primăvara, 
îl veți regăsi alături de mazăre proaspătă, spanac sau mango. 
Vara, tarhonul și busuiocul, usturoiul și roșiile vor prelua ștafeta 
în turneul savorilor. Toamna, ciupercile și strugurii vor naşte 
alte gusturi deosebite. 

Data publicării: 03.04.2017

ISBN: 978-606-8516-49-3

ISBN: 978-606-8516-76-9

■ Colecția 3 ingrediente, 15 minute - rețete pentru copii

■ Colecția 3 ingrediente, 15 minute - rețete cu carne de pui

ALTE TITLURI APĂRUTE LA EDITURA RAO:

Noemi Strouk –  
3/15 APERITIVE  
PENTRU CINĂ

Berengere Abraham –  
3/15 REŢETE   

VEGETARIENE

Anne Loiseau –  
3/15 REŢETE PENTRU  

GAŞCA MEA
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Ați auzit deja vorbindu-se de noua modă de Trandafiri de măr 
și alte foitaje, vedetele din lumea finger-food? Vă veți da seama 
repede că nu există nimic mai magic! Tăiați, întindeți, rulați, 
coaceți... E gata și e frumos! În variante dulci sau sărate, această 
carte conține 25 de rețete originale, simplu de făcut și cu aspect 
impresionant. Acești mici trandafiri de măr și alte flori delicate au 
tot ce trebuie pentru a seduce!

■ Colecția simplu și delicios -  
Trandafiri de măr și mici foitaje

Cine nu a savurat încă șprițul?
Acest aperitiv faimos vă poate face, cu siguranţă, verile mai 
răcoroase! Acidulat, acrişor şi rafinat, te face să visezi la plajele 
insorite ale Italiei. Dolce Șpriț, Bloody Șpriț, Mo jito Șpriț, French 
Șpriț sau chiar Garibaldi, Stromboli sau Tampico... Lăsaţi-vă purtaţi 
de inspiraţie şi alegeţi dintre 25 de rețete de șpriț și alte cocktailuri 
italiene și invitați la dolce vita în casele voastre!

■ Colecția simplu și delicios - Spriț

Vă este poftă de ceva dulce și care să vă placă,  
într-adevăr? Noi avem soluția!
Fie că sunt cu ciocolată, cu iaurt, cu căpșuni sau cu banane, 
deserturile sub formă de cremă spumoasă, sau mousse, au 
întotdeauna mare succes. Nu există niciun risc să dați greș cu 
aceste deserturi cu adevărat rafinate. Începând cu clasicul mousse 
de ciocolată și până la tarta-mousse de măr cu vanilie, trecând 
prin mousse-ul de cocos și lămâie sau desertul cu mango și fructul 
pasiunii... cedați tentației și încercați cu încredere norișorii aceștia 
dulci!

Format: SPECIAL 17x21 cm

Domeniu de editare: GASTRONOMIE 

Număr de pagini: 56

Format: SPECIAL 17x21 cm

Domeniu de editare: GASTRONOMIE 

Număr de pagini: 56

Format: SPECIAL 17x21 cm

Domeniu de editare: GASTRONOMIE 

Număr de pagini: 56

■ Colecția simplu și delicios - mousse la minut
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Seria Dă culoare 
clasicilor 
(pentru 

adulţi) vă oferă 
oportunitatea de a 
vă delecta colorând 
în timp ce recitiţi 
poveştile clasice pe 
care le cunoaşteţi 
din copilările sau din 
adolescenţă. 

 î ■ Colecția Dă culoare clasicilor - alice în țara minunilor

Format: SPECIAL 21x30 cm

Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: CARTE DE 

COLORAT

Data publicării: 06.06.2017

Număr de pagini: 96

ISBN: 978-606-776-xxx-x
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Fiecare carte 
cuprinde: 40 de 
ilustrate adaptate 

pentru textul 
însoţitor, realizate de 
desenatori faimoşi; 
texte scurte, dar 
scrise admirabil; mici 
biografii ale autorilor 
şi detalii despre 
desene.

Alegeţi culorile care 
vă plac şi lăsaţi-vă 
purtaţi de poveste şi 
de inspiraţie! 

■ Colecția Dă culoare clasicilor - mândrie și prejudecată

Format: SPECIAL 21x30 cm

Categorie: NONFICȚIUNE ADULȚI

Domeniu de editare: CARTE DE 

COLORAT

Data publicării: 06.06.2017
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DESPRE AUTOR:
DAN BROWN  a fost toată viața un împătimit al jocurilor lingvistice, al 
anagramelor, al ecuațiilor, al decriptării codurilor și al... teoriilor conspirației. 
Romanele lui – imaginate ca vânători de comori pe durata a numai 24 de 
ore – au un mare succes la public, fiind traduse în zeci de limbi străine. Trei 
dintre titluri au fost deja adaptate pentru marele ecran: Îngeri și demoni, 
Codul lui da Vinci și Inferno.

Format: BIBLIOTECA RAO

Categorie: FICȚIUNE TINERI

Domeniu de editare: ThRILLER 

Data publicării: 13.03.2017

Număr de pagini: 368

ISBN: 978-606-8516-44-8

Ediția din 2017 a „blockbusterului perfect” (The New York Times) debutează și cu un 
cuvânt-înainte al autorului, care crede că versiunea aceasta a bestsellerului li se 
potrivește și tinerilor la fel de bine ca și adulților. 

„Sper din toată inima ca adaptarea de față a cărții mele să trezească în cei tineri aceeași 
bucurie pe care am simțit-o eu atunci când am explorat istoriile secrete și misterele lumii în 
care trăim.“

Dan Brown
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■ Dan Brown - Codul lui da vinci
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„WOW! Un blockbuster 
perfect. Un thriller deștept, 
care te ține cu sufletul la 
gură. De la apariția cărților 
lui J.k. Rowling încoace, 
niciun autor nu și-a mai 
încântat atât cititorii, 
conducându-i într-o 
cursă plină de surprize și 
adrenalină.“

The New York Times
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DESPRE AUTOR:
KERRY DREWERY locuiește în Lincolnshire, Anglia. Este o autoare de romane 
pentru adolescenți, cărțile ei sunt bine primite de cititori, fiind nominalizate la 
mai multe premii literare. Cartea ei A Brighter Fear (2012) a fost nominalizată 
pentru Leeds Book Awards, iar A Dream of Lights (2013), pentru Hampshire 
Independent Schools Books Award și pentru CILIP Carnegie Medal.

O lume în care justiția 
și soarta celor 
acuzați de crimă sunt 

hotărâte de public, însă 
nu în felul cunoscut de pe 
vremea gladiatorilor (prin 
ridicarea sau coborârea 
degetului), ci prin televot. 
Dacă ești votat „nevinovat”, 
pleci acasă, liber; dacă 
însă publicul votează că 
ești „vinovat”, atunci ești 
condamnat la moarte prin 
electrocutare pe scaunul 
electric. În așteptarea 
sentinței, deținuții sunt 
mutați, timp de șapte 
zile, din celulă în celulă. 
În ultima zi, acuzatul se 
află în Celula 7, unde i se 
aduce la cunoștință decizia 
publicului.
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Categorie: FICȚIUNE TINERI

Domeniu de editare: ThRILLER 

Data publicării: 25.04.2017

Număr de pagini: 272

ISBN: 978-606-8516-xx-x

■ Kerry Drewery - Celula 7
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„Un thriller plin de suspans în care 
sunt satirizate industria media și cultul 
celebrității.“ The Bookseller
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DESPRE AUTOR:
DAVID BALDACCI, autor de origine italiană, s-a născut şi a crescut 
în Richmond, Virginia. După o diplomă în Drept obţinută în urma 
absolvirii universităţii Virginia, a practicat avocatura timp de nouă ani în 
Washington. În această perioadă,  a început să scrie romane, debutând cu 
Absolute Power, publicat în 1996 şi devenit rapid bestseller internaţional.

David Baldacci - un maestru 
modern al thrillerelor şi 
unul dintre cei mai renumiţi 

romancieri din lume - ne seduce, 
de această dată, cu un roman de 
fantezie pentru tinerii cititori, 
care a devenit rapid un succes 
mondial. Tărâmul celor Cinci 
Cercuri, a doua carte din seria 
Vega Jane, este povestea fantezistă 
şi extravagantă - care te intrigă 
într-un mod misterios - a unei fete 
forţate să lupte pentru viaţa ei, 
pe măsură ce parcurge un tărâm 
plin de primejdii şi de nenumărate 
provocări. 

Format: BIBLIOTECA RAO

Categorie: FICȚIUNE TINERI

Domeniu de editare: FANTASY 

Data publicării: 25.04.2017

Număr de pagini: 400

ISBN: 978-606-8516-24-0

■ David Baldacci - Tărâmul celor cinci cercuri

„Ce se întâmplă 
atunci când autorul 
unor bestselleruri 
internaţionale îşi 
încearcă astfel condeiul 
scriind romane fantasy 
pentru tinerii cititori? 
În cazul acesta, apare 
succesul. Baldacci, 
atât de cunoscut 
pentru thrillerele sale, 
dovedeşte un talent 
extraordinar în crearea 
unor lumi magice…“
Booklist, starred review
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DESPRE AUTOR:
Seriile Lacrima și Damnare  ale autoarei LAUREN KATE s-au vândut foarte bine 

la nivel internațional,  romanele ei fiind  traduse în peste treizeci de limbi. 

După ce lacrimile tinerei 
Eureka au inundat 
pământul, continentul 

pierdut al Atlantidei era la 
un pas să renască. Și cum 
prietenul ei, Brooks, părea 
pierdut pentru totdeauna, 
fata se trezește călătorind 
peste întinderea de apă 
împreună cu cea mai bună 
prietenă, Cat, frații și tatăl 
ei, dar și cu un tânăr superb 
și misterios. Încercând să 
aducă puțină alinare în 
lumea întunecată pe care au 
creat-o lacrimile ei, Eureka 
descoperă un secret care îi 
va apăsa sufletul. 

Format: BIBLIOTECA RAO

Categorie: FICȚIUNE TINERI

Domeniu de editare: FANTASY 

Data publicării: 10.05.2017

Număr de pagini: 368

ISBN: 978-606-776-144-3

■ Lauren Kate - Cascada
VOLUMUL AL II-LEA DIN SERIA LACRIMA

„Cititorii lui Lauren 
kate vor găsi în 
paginile acestei 
cărți un amestec 
de romantism 
supranatural, mister 
și destin.“

Publishers Weekly
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DESPRE AUTOR:
STEPHANIE GARBER iubește Disneylandul deoarece 
este singurul loc de pe pământ în care se simte 
precum eroii din poveștile fanteziste pe care adoră 
să le scrie. 

Format: BIBLIOTECA RAO

Categorie: FICȚIUNE TINERI

Domeniu de editare: FANTASY 

Data publicării: 10.03.2017

Număr de pagini: 440

ISBN: 978-606-776-198-6

■ Stephanie Garber - Caraval

Tine minte, este doar un 
joc! Volumul Caraval, 
ale cărui drepturi de 

ecranizare au fost deja 
cumpărate de Twentieth 
Century Fox, ne aduce în 
prim-plan povestea a două 
surori care reușesc să scape 
de sub strictețea unui tată 
tiranic atunci când pătrund 
în intriga periculoasă a unui 
joc legendar.

„Feeric și misterios, 
Caravalul  lui 
Stephanie Garber 
este o poveste 
bogată în detalii 
somptuoase și 
frumos scrisă.“

Renée Ahdieh, cel mai bine 
vândut autor pentru

The Wrath and the Dawn, potrivit 
New York Times

BESTSELLER

NEW YORK TIMES 

SUNDAY TIMES 

PUBLISHERS  

WEEKLY

,
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DESPRE AUTOR:
KAMI GARCIA, coautoarea seriei de succes Cronicile Casterilor, a crescut lângă 

Washington DC, a purtat deseori haine negre și a petrecut ore în șir scriind 

poezie. Atunci când nu scrie, Kami adoră să facă prăjituri, să urmărească filme 

cu dezastre și să asculte muzica formației Soundgarden.

DESPRE AUTOR:
PAUL HOFFMAN a mai scris alte două romane: Înțelepciunea crocodililor, 
care are ca subiect prăbușirea sistemului financiar mondial, și Epoca de aur 
a cenzurii, o comedie neagră bazată pe experiențele sale de cenzor de film. 
Ca scenarist, Paul Hoffman a lucrat la trei filme și a colaborat cu Francis Ford 
Coppola.
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ISBN: 978-606-776-147-4

■ Paul Hoffman - În bătaia aripilor

Ethan Wate a crezut că s-a obișnuit cu evenimentele stranii, 
aproape imposibile, care au loc în orășelul Gatlin. După ce 
Ethan și Lena s-au întors acasă, cuvintele „straniu“ și „imposibil“ 
au început să capete noi înțelesuri. Roiuri de lăcuste, călduri 
insuportabile și furtuni devastatoare afectează chiar și puterile 
supranaturale ale Casterilor. Cine va putea opri toate aceste  
dezastre? Și, mai important, ce sau cine va trebui sacrificat  
pentru a salva Gatlinul?

Sufletul lui Thomas Cale este pe moarte. Chinuit de convulsii, băiatul 
despre care se spune că este „Mâna Stângă a lui Dumnezeu“ ştie ce-l 
aşteaptă. Ziua Judecăţii de Apoi nu este prea departe, iar arogantul 
Thomas este măcinat de ideea răzbunării. Aceasta însă îl va aduce 
înapoi în inima întunericului, Sanctuarul însuşi, pentru o confruntare 
cu persoana pe care o urăşte cel mai mult. Va avea, oare, ambiţiosul 
Thomas Cale câştig de cauză?
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■ Kami Garcia și Margaret Stohl - Luna de foc
VOLUMUL AL III-LEA DIN SERIA CRONICILE CASTERILOR

Ultima parte a trilogiei MâNA STâNGĂ A LUI DUMNEZEU

„Ultimele pagini sunt de-a dreptul 
şocante, iar finalul vă va uimi cu 
adevărat.“

TeenReads.com

„Solemn şi magnific. hoffman a creat o 
lume terifiantă, pe care a populat-o cu 
personaje ciudate şi complexe.“

Eoin Colfer
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DESPRE AUTOR:
Autorul debutant AMY EWING propune o poveste 
încântătoare, strălucitoare și plină de rivalități, cu 
răsturnări bruște de situație, care îi va ține pe cititori 
cu sufletul la gură până la sfârșit.

DESPRE AUTOR:
GAYLE FORMAN este o scriitoare foarte apreciată de critică și de public. 

A debutat ca jurnalist și a publicat articole în diverse reviste înainte de a 

scrie romanul Dacă aș rămâne, care a propulsat-o în topurile celor mai bine 

vândute cărți din întreaga lume.
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■ Gayle Forman - Dacă te-aș găsi

Bijuteria este primul volum al trilogiei Orașul Singuratic, o 
ficțiune destinată adolescenților. Născută și crescută în Mlaștină, 
Violet a fost sortită să fie mamă-surogat pentru bogătași și este 
cumpărată la licitație de Ducesa din Lac. Adolescenta trebuie să 
accepte realitățile urâte cu care se confruntă... asta în timp ce se 
luptă să supraviețuiască

Au trecut câțiva ani de când Mia și Adam, protagoniștii volumului 
Dacă aș rămâne, trăiesc departe unul de celălalt. Carierele lor au 
înflorit, însă amintirea poveștii de dragoste trăite la numai 17 ani 
i-a marcat. Când soarta îi aduce împreună la New York pentru o 
singură noapte, Mia și Adam descoperă din nou bucuria de a fi 
alături unul de celălalt. O poveste sfâșietoare despre iubire, regăsire 
și alegeri imposibile.
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„Cu intrigă provocatoare și personaje 
irezistibile, Bijuteria m-a făcut cu greu să rezist 
până la final. Am nevoie de următoarea carte, 
acum!“

Andrea Cremer, autorul seriei The Nightshade
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Număr de pagini: 316

ISBN: 978-606-776-205-1

„O poveste tragică şi, în acelaşi timp, plină 
de speranţă, romantică şi răscolitoare, despre 
memorie, muzică, viaţă, moarte şi dragoste.“

Gayle Forman

Volumul I al trilogiei ORAșUL SINGURATIC■ Amy Ewing - Bijuteria
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SARAH J. MAAS a debutat cu romanul Tronul de 
cleștar, publicat în 2010. Volumul a fost nominalizat 
pentru distincția Waterstones Children’s Teen Book 
of the Year, și a fost tradus în treisprezece limbi. 

Celaena Sardothien a revenit 
în regatul său pentru 
a-și duce la bun sfârșit 

răzbunarea și a-și elibera ținutul 
de tiranicul rege care a răpit 
magia. Pentru prima dată, și-a 
acceptat identitatea. Este Aelin 
Galathynius, regina Terassenului, 
însă, înainte de a redobândi 

tronul, trebuie să 
lupte.

„Plin de răsturnări 
de situaţie şi 
imaginaţie, 
romanul va 
lăsa cititorii cu 
sufletul la gură, 
în aşteptarea 
următoarelor 
volume ale seriei!“

Booklist

Format: BIBLIOTECA RAO

Categorie: FICȚIUNE TINERI

Domeniu de editare: FANTASY 

Data publicării: 10.05.2017

Număr de pagini: 704

ISBN: 978-606-8516-xx-x

■ Sarah J. Maas - Regina umbrelor
Volumul al IV-lea din seria TRONUL DE CLEŞTAR

SERIA TRONUL  

DE CLEşTAR ESTE UN 

BESTSELLER MONDIAL, 

DIN CARE EDITURA RAO  

A PUBLICAT, DEjA,  

PRIMELE TREI PĂRţI.
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DESPRE AUTOR:
ROBERT BEATTY locuiește în Carolina de Nord, 
împreună cu soția și cele trei fiice ale sale. Înainte 
de a deveni scriitor, Beatty a fost unul dintre 
deschizătorii de drumuri ai industriei IT americane, 
fiind desemnat, în 2007, antreprenorul anului. 
Romanul Serafina și mantia neagră a ajuns pe 
primul loc în topul The New York Times, poziție pe 
care a ocupat-o vreme de 25 de săptămâni.
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Să nu intri 
niciodată în 
adâncurile 

pădurii, deoarece acolo 
sunt multe pericole, 

atât întunecate, cât şi 
luminoase, care o să-ţi 

prindă sufletul în capcană. 
Este avertismentul oferit 
Serafinei de tatăl ei, iar 
tânăra nu a avut de ce 
să îl nesocotească. Până 
acum. Împreună cu Braeden 
Vanderbilt, Serafina porneşte 
în căutarea unui răufăcător 
misterios care răpeşte, unul 
câte unul, toţi copiii aflaţi la 
moşia Biltmore.
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„Povestea începe în 
anul 1899, la moșia 
Biltmore, unde 
Serafina încearcă 
să afle povestea 
familiei sale. Căutările 
ei, completate de 
momente de suspans 
și mister, transformă 
romanul într-un 
thriller istoric unic.“

Publishers Weekly

Volumul I din seria SERAFINA■ Robert Beatty - Serafina și mantia neagră

BESTSELLER  

NEW YORK TIMES, 

USA TODAY, 

PUBLISHER’S 

WEEKLY
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DESPRE AUTOR:
GRAHAM EDWARDS s-a născut în Anglia, iar în prezent trăieşte la 
Nottingham. În tinereţe, a realizat filme documentare şi a lucrat ca  
grafic-designer, desenator pentru filme de animaţie şi scenarist. A scris 
mai multe cărţi sub diverse pseudonime. 

O saga captivantă, plină de magie şi monştri, vrăjitori şi război, în 
îndepărtatul regat Toronia. Secretele de familie se împletesc cu 
magia într-o poveste în care creaturile ciudate, bătăliile şi puterea 
determină destinele tripleţilor Tarlan, Elodie şi Gulph. Separaţi la 
naştere, cei trei cresc fără a şti nimic unul despre celălalt. Totuşi, 
există o profeţie străveche, în care se vorbeşte despre cum, într-o 
bună zi, cei trei se vor regăsi şi, astfel, vor reuşi să readucă pacea 
în regat.
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■ J.D. Rinehart - Coroana  celor trei
VOLUMUL I DIN SERIA COROANA CELOR TREI

„Un început minunat pentru ceea ce 
se anunţă a fi o saga reuşită!“

School Library Journal

DESPRE AUTOR:
JAQUELINE KELLY s-a născut în Noua Zeelandă, apoi s-a mutat împreună cu 
familia sa în Canada. A obținut diplome universitare în Drept și Medicină, iar 
în prezent locuiește în Texas. A debutat în 2009 cu volumul O descoperire 
neobișnuită, în care apare pentru prima dată Calpurnia Tate, o fetiță a cărei 
curiozitate nu cunoaște limite.

Callie Vee, Travis, bunicul și întreaga familie Tate revin în acest 
roman încântător, unde Calpurnia va afla ce înseamnă să ai grijă 
de toate animalele de pripas pe care fratele ei, Travis, le aduce 
acasă. Peripețiile eroinei vor aduce un zâmbet pe buzele cititorilor, 
dar și melancolia copilăriei, o perioadă când e posibil chiar și să 
îmblânzești un tatu neascultător.
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■ Jacqueline Kelly - În numele prieteniei
VOLUMUL AL II-LEA DIN SERIA CALPURNIA TATE

„O continuare plină de candoare a 
apreciatului roman O descoperire 
neobişnuită.“ kirkus Reviews
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DESPRE AUTOR:
SONJA KAIBLINGER s-a născut în 1985 în Krems. 
A lucrat ca ghid de muzeu, copywriter, angajat al 
aeroportului, actriță și paznic de noapte înainte 
de a deveni profesoară. În timpul liber, așterne pe 
hârtie poveștile care nu îi dau pace. 

DESPRE AUTOR:
M.G. LEONARD este astăzi o apreciată scriitoare din Marea Britanie, care și-a 
încercat norocul și ca actriță. În plus, a regizat și a produs piese de teatru și a 
condus un studio de înregistrări, Setanta Records. Îndrăgostită de literatură, a 
renunțat, în cele din urmă, la tot pentru a se dedica scrisului.

Format: BIBLIOTECA RAO

Categorie: FICȚIUNE COPII

Domeniu de editare: AVENTURI 10-14 ani 

Data publicării: 20.03.2017

Număr de pagini: 320

ISBN: 978-606-8516-86-8

■ M.G. Leonard - Băiatul și gândacul magic

Otto trăiește într-o casă bântuită și are un liliac vorbitor drept 
animal de companie. Într-o zi, el îl descoperă în grădina vecinului 
pe Harold, supranumit Scary Harry. Apoi, spiritele din casa lui Otto 
sunt răpite și, împreună cu cea mai bună prietenă a lui, Emily, și cu 
Harold, Otto își propune să le găsească.

Atunci când tatăl lui Darkus dispare fără urmă, puștiul se mută 
la unchiul Max și la doi pași de Humphrey și Pickering, cei doi 
verișori trăsniți năpădiți de gândaci. Curând, Darkus descoperă că 
insectele din vecini nu sunt deloc obișnuite, ba dimpotrivă, sunt 
foarte prietenoase și inteligente. Din păcate, sunt și în pericol de 
moarte. Asta pentru că Lucretia Cutter, un personaj malefic, le-a 
pus gând rău. Puștiul și prietenii lui neobișnuiți își vor uni forțele 
pentru a o distruge pe Lucretia.
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■ Sonja Kaiblinger - SCARRY HARRY/Otto, salvatorul fantomelor
VOLUMUL I DIN SERIA SCARY hARRY

„Povestea și personajele sunt foarte 
amuzante și deloc înspăimântătoare!“

Lauren James, blogger
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DESPRE AUTOR:
KIRAN MILLWOOD HARGRAVE adoră să scrie, indiferent că este vorba
despre poezii, romane sau piese de teatru. Tânăra autoare se poate lăuda
cu un masterat în scriere creativă la Oxford University. Cerneală și Stele este
romanul ei de debut.
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Sprințarei Isabella i s-a 
interzis să părăsească 
insula natală, așa că 

își petrece timpul visând 
la tărâmurile despre care 
tatăl ei, un cartograf 
faimos, i-a povestit de 
atâtea ori. Atunci când 
prietena ei cea mai dragă 
dispare în Tărâmurile 
Uitate, Isabella se oferă să 
o caute. Oare va face față 
provocării?
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„O bijuterie de carte, la fel de vie și de 
reală precum hărțile din interior. Este 
un clasic în devenire.“

Melinde Salisbury

CEA MAI BUNĂ 

CARTE PENTRU 

COPII A ANULUI.

PREMIATĂ CU 

WATERSTONES 

CHILDREN'S BOOK 

2017. 
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■ Kiran Millwood Hargrave - Cerneală și stele
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DESPRE AUTOR:
SABINE ZETT s-a născut în 1967 și a crescut în 
Westfalia. În prezent, locuiește împreună cu familia 
pe Rinul de Jos, este autor de carte pentru copii și 
are întotdeauna un caiet în buzunar, în care fiecare 
poveste amuzantă este notată imediat.

DESPRE AUTOR:
ELLIS WEINER a fost editor pentru revistele Spy și National Lampoon. A scris
douăsprezece cărți. Cele din seria Gemenii Templeton sunt primele sale cărți
pentru copii.
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■ Ellis Weiner - Gemenii Templeton se dau în spectacol

Hugo este un geniu, un mare sportiv și cel mai tare băiat la 
școală, cel puțin, în visele sale, dar... în viața reală, el este încă 
departe de a fi faimos! Hugo este elev în clasa a șasea și își 
petrece timpul cu Nico, cel mai bun prieten al său, confruntân-
du-se cu una dintre marile întrebări ale vârstei sale: cum să 
devină, peste noapte, supererou?

Abigail și John Templeton se trezesc la TAPAS (Academia Thespian 
de Arte și Științe), unde tatălui lor, ilustrul profesor Templeton, 
i s-a cerut să creeze un dispozitiv teatral inovator. Încă o dată, 
trebuie să-i păcălească pe gemenii adulți Dean pentru a salva 
invenția tatălui lor. Și de data asta e vorba despre o altă rețetă.
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■ Sabine Zett - Hugo, dă-ți în petic!
VOLUMUL AL III-LEA DIN SERIA hUGO

VOLUMUL AL II-LEA DIN SERIA GEMENII TEMPLETON

„Dacă aveți copii deștepți, spuneți-le să 
aleagă seria Gemenii Templeton.“

Reading Today
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DESPRE AUTOR:
R.M. ROMERO este o scriitoare cubano-americană, care locuieşte în 
Munţii Stâncoşi alături de familia şi animalele ei. În timpul liber, citeşte 
basme, merge în excursii, studiază limbile străine şi profită de fiecare 
prilej de a scrie. 
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Karolina este una dintre 
păpuşile însufleţite ai 
căror monarhi au fost 

înlăturaţi. Totuşi, atunci 
când un spirit ciudat o 
poartă departe de tărâmul 
său, Karolina se pomeneşte 
în Cracovia, în compania 
Păpuşarului, iar vieţile 
amândurora iau o turnură 
neaşteptată. Bărbatul are un 
talent neobişnuit şi un trecut 
înnegurat. 
După ce Păpuşarul își dă 
seama că are de-a face cu 
o păpuşă însufleţită,  acesta 
devine, inspirat de Karolina, 
o persoană mai deschisă 
şi ajunge apropiat de un 
violonist şi de fiica acestuia. 
Totuşi, fericirea din vieţile 
tuturor este ameninţată 
de invazia nazistă asupra 
Poloniei. Karolina şi Păpuşarul 
îşi dau seama că prietenii lor 
evrei sunt în mare pericol şi 
încearcă să-i salveze cu orice 
preţ.
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■ R.M. Romero - păpușarul din Cracovia
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DESPRE AUTOR:
CHRIS CALLAGHAN a fost mai întâi vânzător, 
mecanic de avioane și analist pe probleme 
de mediu, o slujbă care presupunea să 
petreacă ore întregi pe acoperișurile fabricilor, 
măsurând gradul de poluare. În cele din urmă, 
a decis să rămână acasă, pentru a fi tată 
cu normă întreagă. Atunci a conștientizat 
că mintea îi era plină de povești originale și 
năstrușnice, pe care soția și fiica l-au sfătuit să 
le aștearnă pe hârtie.

Jelly și familia ei locuiesc în 
Chompton-on-de-Lyte, un 
loc minunat, unde toată 

lumea iubește ciocolata. Într-o 
zi însă, nenorocirea se abate 
asupra simpaticilor amatori de 
dulciuri: rezerva de ciocolată 
s-a terminat. La fel ca toată 
lumea, Jelly este distrusă, dar 
nu vrea să lase lucrurile în 
voia sorții, așa că pornește o 
investigație pe cont propriu. 
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■ Chris Callaghan - marele complot al ciocolatei

„Personaje excelent 
alese, momente în 
care râzi cu gura 
până la urechi, 
observații ascuțite și 
pline de istețime.“

Pickled Pepper Books
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DESPRE AUTOR:
CARMEN AGRA DEEDY s-a născut la Havana, în Cuba, şi a venit ca 
refugiat în Statele Unite în 1964. Scrie cărţi pentru copii de mai 
bine de 20 de ani şi adoră să îşi citească poveştile în faţa micilor 
ei admiratori. De-a lungul carierei, a câştigat nenumărate premii 
literare. 

DESPRE AUTOR:
EMER STAMP este o autoare din Marea Britanie. A crescut la o fermă din 
Devon și, ca mulți alți copii, își dorea să devină... medic veterinar. A dat însă 
stetoscopul pe uneltele grafic-designului. Astfel, Emer a devenit designer de 
coperte de discuri, apoi a ales o carieră în publicitate.
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■ Emer Stamp - Super uimitoarele  
aventuri ale purcelușului

Skilley, un motan vagabond cu un secret stânjenitor pentru oricare 
dintre fraţii săi, nu mănâncă şoareci, nu visează decât să scape de 
vremea aspră din Londra, de măturile furioase ale jupâneselor care 
nu îl îndrăgesc şi de roţile trăsurilor ce gonesc pe străzile capitalei 
britanice. Aşa se face că, atunci când află de postul vacant de 
vânător de şoareci de la hanul Cheshire Cheese, Skilley îşi anunţă 
candidatura. Odată instalat aici, motanul se împrieteneşte 
cu şoricelul savant Pip și face un târg nemaivăzut: Skilley se 
angajează să îi apere pe chiţcani de celelalte pisici, iar chiţcanii îi 
fac rost de brânză. 

Purcelușul revine cu noi aventuri și, de această dată, are un nou 
dușman, care nu are cioc, precum găinile malefice, ba, mai mult, 
este moale, toarce și... zgârie rău! Din fericire, purcelușul nu este 
singur; îl are alături pe Rățoi și împreună cu Vaca și Oile vor

porni într-o nouă serie de aventuri cu final... neașteptat!
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■ Carmen Agra Deedy și Randall Wright  -  
motanul de la hanul Cheshire Cheese 

„Personajul purcelușului este atât de 
amuzant, încât ne amintește de Mr. Bean!“

The Guardian
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■ Minionii în paradis - phil salvează vacanța!

Phil este un minion foarte dulce, 
dar și foarte împiedicat. Din 
greșeală, scufundă vasul de 

croazieră care îi ducea pe el și pe 
prietenii lui într-o vacanță de vis. 
Depinde de el să salveze situația − și 
repede. Poate să transforme o insulă 
tropicală pustie într-un paradis sau 
va da de necaz cu ceilalți minioni?

Minionii. 
Trăiască regele Bob!

Minionii.  
Cine-i şeful?
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ACESTA, O NOUĂ 

ECRANIZARE DE 

EXCEPȚIE!
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■ Minionii grădinari

Minionii. 
Drumul către Congresul Ticăloşilor. 

Carte cu abţibilduri

Ce fac simpaticii minioni când 
văd la televizor o reclamă 
pentru blenderul visurilor lor? 

Cum vor face rost de bani? O să 
îşi găsească o slujbă, fireşte! Oare 
Dave, Bob, Liam, Kevin şi Stuart se 
vor descurca sau vor da lucrurile 
peste cap, ca de obicei?

Minionii.  
Povestea completă
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Format: SPECIAL 19x21 cm

Categorie: NONFICȚIUNE COPII
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Data publicării: 10.05.2017

Număr de pagini: 112

ISBN: 978-606-8516-21-9

O enciclopedie frumos 
ilustrată, ce cuprinde 
răspunsurile la mai mult 

de 200 de curiozități pe care le 
au copiii. Vedeta acestui volum 
este cuvântul CÂND: Când au trăit 
Romulus și Remus, când a rămas 
Sfinxul fără nas, când a avut loc 
Războiul de 100 de ani, când a 
fost cel mai frig pe Terra, când a 
fost scrisă prima carte, când a fost 
inventat jocul de fotbal, când au 
apărut primele benzi desenate. 
Părinții care nu au întotdeauna 
un răspuns pertinent la întrebările 
celor mici găsesc un sprijin de 
nădejde în această carte.

■ Larousse - Spune-mi... Când s-a întâmplat?
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Spune-mi... CÂTE? Spune-mi... DE CE?
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O enciclopedie ilustrată și bine 
documentată, ce cuprinde 
răspunsurile la mai mult 

de 200 de curiozități pe care le 
au copiii în legătură cu știința și 
invențiile. Vedetele acestui volum 
sunt OAMENII DE ȘTIINȚĂ ȘI 
INVENȚIILE LOR: Cine a inventat 
busola, când au fost inventate 
bretelele, cine a inventat primul 
alfabet, de ce putem să ne vedem 
în oglindă, de ce e sângele roșu și 
de ce sunt frunzele verzi reprezintă 
doar câteva dintre curiozitățile la 
care vei afla răspunsuri. 
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■ Larousse - Spune-mi... Știință și invenții!
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Această carte irezistibilă 
conține 25 de ilustrații 
atractive de tip puzzle, 

fiecare cu animale și obiecte de 
descoperit, vietăți de numărat și 
multe alte detalii interesante.

■ Cartea puzzle
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