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VERONICA ROTH a absolvit Northwestern University, cu o spe-
cializare în scriere creatoare. În anii studenţiei, prefera adeseori
să lucreze la povestea care avea să devină Divergent în loc
să-şi facă temele. A fost într-adevăr o alegere care i-a transformat
destinul. În prezent, locuieşte în apropiere de Chicago şi îşi
dedică tot timpul scrisului.
Divergent este primul ei roman.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.veronicarothbooks.com.

VERONICA ROTH
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Într-un Chicago distopic, oraşul în care trăieşte Beatrice Prior, societatea este
împărţită în cinci facţiuni, fiecare dintre ele cultivând o anumită virtute:
Candoarea (cei sinceri), Abnegaţia (cei altruişti), Neînfricarea (cei curajoşi),
Prietenia (cei paşnici) şi Erudiţia (cei inteligenţi). În fiecare an, într-o zi anume,
tinerii în vârstă de şaisprezece ani trebuie să-şi aleagă facţiunea căreia îi vor fi
devotaţi pentru tot restul vieţii. În ceea ce o priveşte pe Beatrice, ea trebuie să
hotărască dacă rămâne alături de părinţii ei sau alege facţiunea care consideră că
i se potriveşte cel mai bine. În cele din urmă, alegerea pe care o face va surprinde
pe toată lumea, inclusiv pe ea însăşi.

Un pasionant thriller distopic, din care nu lipsesc decizii majore, trădări
sfâşietoare, consecinţe uimitoare şi o neaşteptată poveste de dragoste.

VERONICA ROTH
Divergent

Traducere din limba engleză
de Adrian Deliu, 448 pag.,
13x20 cm, cartonată cu supracopertă,
39,90 lei,
ISBN 978-973-102-412-7

O singură alegere
îţi hotărăşte prietenii
O singură alegere
îţi defineşte idealurile
O singură alegere îţi
determină credinţa —
pentru totdeauna
O singură alegere
te poate transforma
radical

„O carte captivantă,
fascinantă.”
− JAMES DASHNER

DIVERGENT 1
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CHARLAINE HARRIS s-a născut în delta fluviului Mississippi, iar în
prezent trăieşte în sudul statului Arkansas alături de soţul său,
cei trei copii, trei câini şi o raţă. Publică de peste douăzeci şi cinci
de ani. Deşi a scris şi teatru şi poezie, se poate spune că s-a
specializat în romane poliţiste. Romanele seriei Vampirii Sudului
cu greu pot fi încadrate într-un gen, căci au câte puţin din toate:
roman poliţist, science-fiction şi dragoste.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.charlaineharris.com.

CHARLAINE HARRIS
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Cu talentul ei special de a da mereu de necazuri, Sookie este martoră la un aten-
tat comis asupra barului în care lucrează, Merlotte’s. Bănuielile se îndreaptă ime-
diat spre anti-teriantropii din zonă, însă Sookie suspectează altceva şi, împreună
cu Sam, încearcă să descopere vinovatul… precum şi mobilul atacului.

Dar lucrurile se complică. Deşi nu este capabilă să „citească” în mintea vam-
pirilor, Sookie îi cunoaşte bine pe iubitul său, Eric North-
man, şi pe „fiica” lui, Pam, şi îşi dă seama că aceştia
complotează împotriva actualului lor stăpân. Treptat, şi
Sookie este atrasă în această luptă… care se dovedeşte a fi
mult mai grea decât ar fi crezut. Prinsă încă o dată în vâr-
tejul intrigilor din lumea vampirilor, Sookie află că este
doar un pion, la fel ca oricare alt om obişnuit… şi că pe
tabla de joc a apărut o nouă regină…

Nu rata]i

serialul de mare succes
bazat pe romanele cu
Sookie Stackhouse.

Doar la

Capcană mortală
CHARLAINE HARRIS

VAMPIRII SUDULUI 11

„O serie în acelaşi timp agrea-
bilă şi diabolică… şi din ce în
ce mai captivantă!”
– THE DALLAS MORNING NEWS

„Amestecul de stiluri este
încântător, o combinaţie de
elemente din romanele de
dragoste, mister şi groază.”
– MILWAUKEE JOURNAL SENTINEL

New York Times Bestseller

VAMPIRII SUDULUI, SERIE CARE
STĂ LA BAZA SERIALULUI
TRUEBLOOD,
O PRODUCŢIE ORIGINALĂ HBO

Traducere din limba engleză şi note de
Adrian Deliu, 448 pag., 10,2x17,5 cm, 44,90 lei,
ISBN 978-973-102-320-5
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SARA SHEPARD este autoarea îndrăgitei serii Micuţele mincinoase,
devenită bestseller şi ecranizată cu succes pentru televiziune de
ABC-Family. S-a născut în Pennsylvania şi a absolvit New York
University şi un master la Brooklyn College. Pe lângă seriile pentru
adolescenţi Micuţele mincinoase şi Jocul minciunii, a publicat şi roma-
nele All the Things We Didn’t Say (2009) şi Everything We Ever Wanted
(2011). Scrie de când se ştie, deşi când era mică şi-ar fi dorit să devină
actriţă de telenovele, designer de jocuri lego, regizor, artist plastic,
genetician sau editor de reviste de modă. De asemenea, realizează
instalaţii artistice şi jocuri video.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi sarashepardbooks.com.

SARA SHEPARD



Spencer râvneşte la iubitul surorii ei. Aria are fantezii erotice cu profesorul său
de engleză. Emily s-a îndrăgostit de noua ei colegă de şcoală. Iar Hanna apelează
la soluţii dezgustătoare ca să-şi menţină frumuseţea.

Dar, de când prietena lor Alison a dispărut, ele trebuie să păstreze un secret
mult mai important.

De unde ştiu eu? Uite că eu ştiu totul despre fetele rele care au fost cândva, fe-
tele obraznice care sunt acum şi secretele întunecate pe care trebuie să le păstreze.
Şi... ia ghiciţi ce voi face? Vă voi spune tot ce ştiu...

SARA SHEPARD
Micuţele mincinoase

Traducere din limba engleză
de Adrian Deliu, 320 pag.,
13x20 cm, cartonată, 39,90 lei,
ISBN 978-973-102-317-5

Fereşte-te de fetele
frumoase cu secrete
întunecate!

MICUŢELE
MINCINOASE 1

NEW YORK TIMES
BESTSELLER

UN SERIAL DE SUCCES —
ÎN CURÂND
ŞI ÎN ROMÂNIA!

10

www.pre3yli3leliars.com

Toată lumea are ceva
de ascuns: dar mai ales
Spencer, Aria, Emily şi
Hanna.
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SARA SHEPARD
Impecabil

MICUŢELE
MINCINOASE 2

Cele patru micuţe mincinoase sunt departe de a fi fete bune.

Spencer i-a furat iubitul surorii sale. Aria are inima zdrobită din cauza profe-
sorului ei de engleză. Lui Emily îi place noua ei prietenă, Maya… suspect de mult!
Hanna ajunge să se îmbolnăvească din pricina obsesiei de a arăta impecabil. Şi cel
mai oribil secret al lor de până acum este atât de scandalos, încât aflarea adevă-
rului le-ar distruge pentru totdeauna.

Şi de ce nu le-aş da în vileag? Din moment ce merită cu-adevărat să piardă
totul...

Cu fiecare bileţel ameninţător, cu fiecare e-mail răutăcios şi cu fiecare SMS răz-
bunător pe care îl expediez fiecăreia dintre micuţele mincinoase, le înspăimânt
tot mai mult. Şi, credeţi-mă, ele fac atâtea lucruri rele, încât mi-ar fi foarte uşor să
le îngrop de vii.

Traducere din limba engleză de
Adrian Deliu, 352 pag.,
13x20 cm, cartonată, 39,90 lei,
ISBN 978-973-102-357-1

„Sexy şi plină de
suspans!” — CLOSER

„O poveste emoţionantă
despre prima dragoste,
principii şi lecţii de
viaţă… interesantă şi
tulburătoare în acelaşi
timp, absolut
captivantă!”
— LOUISE CANDLISH

NEW YORK TIMES
BESTSELLER

www.pre3yli3leliars.com
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SARA SHEPARD
Perfect

MICUŢELE
MINCINOASE 3

Aria nu-i poate rezista fostului ei iubit. Hanna e la un pas de a-şi pierde cea mai
bună prietenă. Emily e înspăimântată de un simplu sărut. Iar Spencer nu se poate
abţine să nu pună mâna pe orice aparţine surorii ei.

Norocul meu! Le cunosc pe aceste micuţe mincinoase mai bine decât se cunosc
ele însele. Dar mi-e greu să păstrez toate secretele lor doar pentru mine. Aşa că ar
fi bine să facă numai ce le spun eu… căci altfel…

Traducere din limba engleză de
Adrian Deliu, 352 pag.,
13x20 cm, cartonată, 34,90 lei,
ISBN 978-973-102-380-9

În Rosewood, Pennsyl-
vania, patru fete apa-
rent perfecte nu sunt
nici pe departe atât de
perfecte pe cât par…

NEW YORK TIMES
BESTSELLER

„Glamour şi intrigă!”
— ELLE

„O să vă placă la
nebunie!”
— LOVE IT!

www.pre3yli3leliars.com



13

SARA SHEPARD
Jocul minciunii

Când eşti mort, cel mai rău e că nu mai ai parte de micile plăceri ale vieţii: să-
ruturi, secrete, bârfe… Dar eu sunt pe cale să fac ceva ce n-a mai făcut nimeni:
să-mi repet viaţa, cu ajutorul Emmei, sora mea geamănă de mult pierdută, pe care
nici măcar n-am apucat s-o cunosc.

Am dispărut chiar în ziua când trebuia să ne întâlnim, iar acum Emma în-
cearcă disperată să afle ce s-a întâmplat cu mine. Ca să dezlege puzzle-ul, sin-
gura soluţie e să devină eu. Dar cum să râdă la glumele găştii mele de prietene?
Cum să-l convingă pe iubitul meu că ea e fata de care s-a îndrăgostit?

Cum să facă pe fiica fericită atunci când îi îmbrăţişează de noapte bună pe pă-
rinţii mei? Şi cum să păstreze în continuare secretul atunci când îşi dă seama că
ucigaşul îi urmăreşte fiecare mişcare?

Să înceapă jocul minciunii!

Traducere din limba engleză de
Sorin Petrescu, 320 pag.,
13x20 cm, cartonată, 39,90 lei,
ISBN 978-973-102-406-6

Cum ar fi dacă ai avea o
soră geamănă pierdută
cu mult timp în urmă?

Cum ar fi dacă ar
dispărea exact în ziua
în care trebuia să vă
întâlniţi?

Cât de departe ai
merge ca să afli ce s-a
întâmplat?

Adevăr sau minciună?
Pentru cele mai proaspete bârfe,
noutăţi şi secrete, vizitaţi site-ul
www.lyinggame.com

JOCUL
MINCIUNII 1
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RACHEL CAINE, pe adevăratul ei nume Roxanne Longstreet Conrad, este o
autoare americană de SF, fantasy, suspans şi horror, care publică din 1991
sub mai multe pseudonime. Pe lângă seria Morganville Vampires (Vampirii
din Morganville), Rachel Caine este autoarea şi a popularei serii Weather
Warden, care cuprinde Ill Wind, Heat Stroke, Chill Factor, Windfall, Firestorm,
Thin Air, Gale Force, Cape Storm şi Total Eclipse. Sub pseudonimul Julia
Fortune, publică romane tie-in, după producţii cinematografice sau TV de
succes, cum ar fi Sacrifice Moon (Stargate SG-1), 2004. Rachel şi soţul ei, ar-
tistul iluzionist R. Cat Conrad, locuiesc în Texas, împreună cu iguanele lor,
Popeye şi Darwin, cu un mali uromastyx numit (cât se poate de adecvat)
O’Malley şi cu o ţestoasă-leopard botezată Shelley (după poet, fireşte).

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.rachelcaine.com.

RACHEL CAINE
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Aleea Întunericului
RACHEL CAINE

Morganville este un loc atât de drăguţ în care să trăieşti… şi în care să mori,
dacă nu te deranjează genul acesta de lucruri!

Acum, Claire i-a jurat credinţă Ameliei, cel mai puternic dintre vampirii din
oraş. Protecţia pe care i-o asigură contractul cu Fondatoarea nu prea are darul
să-i liniştească pe cei apropiaţi ei.

Dintr-odată, oamenii încep să moară pe capete şi în moduri misterioase, cine-
va din trecutul ei revine în prezent, vânând-o, iar un străvechi vampir îi transmite
înfiorătoarea invitaţie de a veni să ia lecţii particulare în locuinţa sa izolată.

În ce scop — Claire urmează să descopere curând… ceea ce va da un nou şi
înspăimântător înţeles termenului de „cursuri serale”.

„O carte electrizantă,
captivantă!”
– THE BEST REVIEWS

„Cu totul fascinantă,
irezistibilă şi hipnoti-
zantă!”
– THE ETERNAL NIGHT

Traducere din limba engleză şi note
de Adrian Deliu, 384 pag.,
13x20 cm, cartonată, 39,90 lei,
ISBN: 978-973-102-313-7

VAMPIRII DIN
MORGANVILLE 3
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VAMPIRII DIN
MORGANVILLE 4Banchetul nebunilor

Morganville nu este ceea ce pare…

Vampirii domnesc asupra oraşului… şi a tuturor celor care locuiesc în el.

În oraşul universitar Morganville, vampirii şi oamenii au învăţat să trăiască
într-o pace relativă. Totuşi, unii studenţi – cum este şi Claire Danvers – ştiu că,
după lăsarea întunericului, învăţătura poate fi lăsată pe planul doi, mai impor-
tantă fiind supravieţuirea. Şi asta, mai ales după sosirea domnului Bishop, tatăl
Ameliei – un vampir malefic, dornic de putere şi care acţionează dincolo de orice
reguli.

Ceea ce doreşte el este inimaginabil de sinistru. Abia în seara unui banchet, la
care participă toţi vampirii, alături de partenerii lor umani, Claire realizează care
este planul lui Bishop… ca şi complicata şi funesta capcană pe care le-o întinde ce-
tăţenilor cu sânge cald din Morganville…

„Intrigă uluitoare,
dialoguri spirituale,
personaje care te
cuceresc.”
– ROMANCE REVIEWS TODAY

„O electrizantă poveste
care adaugă o nouă
dimensiune miturilor
cu vampiri.”
– MIDWEST BOOK REVIEW

RACHEL CAINE

Traducere din limba engleză şi note
de Adrian Deliu, 384 pag.,
13x20 cm, cartonată, 39,90 lei,
ISBN: 978-973-102-321-2
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Domnia haosului
RACHEL CAINE

Morganville, Texas. La sud de normalitate…

În oraşul universitar Morganville, vampirii şi oamenii au coexistat într-o rela-
tivă armonie… până la sosirea lui Bishop, o căpetenie a vampirilor care ameninţă
să readucă epitetul de malefic în expresia maleficii morţi-vii şi să spulbere fragila
stare de pace. Numai că Bishop nu este singurul pericol...

Nori negri şi violenţi prevestesc o furtună de proporţii devastatoare. În timp
ce studenta Claire Danvers şi prietenii ei se pregătesc să apere oraşul de elemen-
tele dezlănţuite — atât de cele naturale, cât şi de cele nenaturale —, se petrece un
lucru neaşteptat: vampirii din Morganville încep să dispară unul câte unul. Des-
coperirea motivului o conduce pe Claire spre o ultimă opţiune: să-i jure supunere
lui Bishop… sau să moară.

„Universul lui Caine ne
rezervă o experienţă for-
midabilă!”
– MIDWEST BOOK REVIEW

„Rachel Caine reuşeşte să
dea o notă absolut perso-
nală şi originală
ultracunoscutelor le-
gende despre vampiri.”
– FLAMINGNET

Traducere din limba engleză şi note
de Adrian Deliu, 352 pag.,
13x20 cm, cartonată, 36,90 lei,
ISBN: 978-973-102-358-8

VAMPIRII DIN
MORGANVILLE 5
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VAMPIRII DIN
MORGANVILLE 6Carpe corpus

În Morganville toată lumea e obligată să zâmbească, fiindcă altfel…

De când maleficul Bishop şi-a făcut apariţia în Morganville — în căutarea pier-
dutei cărţi care conţine secretele întunecate ale vampirilor —, relativa armonie
dintre oameni şi vampiri este spulberată.

Pentru salvarea micului oraş, începe să fie organizată o mişcare subterană de
rezistenţă. Claire Danvers şi prietenii ei sunt primii care doresc să se întoarcă la o
viaţă normală şi îl înfruntă pe cel care a jurat să nimicească totul în jur.

Dar chiar dacă ei ar reuşi să-l înfrângă pe Bishop, oare vampirii, după ce au
simţit din plin gustul puterii, vor accepta să se întoarcă la vechile reguli?

„Iată o carte care nu tre-
buie ratată de nici un fan
al vampirilor!”
– FLAMINGNET

„Fantastic!… Există,
în volumele din seria
Morganville, o tensiune
care te cucereşte.
În fiecare scenă…
aştepţi să cadă bomba.
Şi ea cade de fiecare
dată!”
– FLAMES RISING

RACHEL CAINE

Traducere din limba engleză şi note
de Adrian Deliu, 384 pag.,
13x20 cm, cartonată, 36,90 lei,
ISBN: 978-973-102-383-0



În seria
Vampirii din Morganville

au mai apărut:

„Lumea vampirilor
lui Caine este formidabilă…

Fanii Amurg nu trebuie
să o rateze!”

– WORLD NERD

„Dacă Rachel Caine nu este pe
lista voastră de cumpărături
obligatorii, treceţi-o imediat,

fără ezitare!”
– THE ETERNAL NIGHT
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RICHELLE MEAD este o autoare americană de urban fantasy, atât
pentru adulţi, cât şi pentru adolescenţi. A urmat cursurile
Universităţii din Michigan şi are un master în Religie comparată.
În 2007, a debutat cu două serii, una pentru adulţi, Georgina
Kincaid, iar cealaltă pentru tineri, Vampire Academy (Academia
Vampirilor), al cărei prim volum dă şi titlul seriei. În anul următor,
lansează cea de-a treia serie de autor, Dark Swan.

Succesul rapid al cărţilor ei îi impune un ritm alert de publicare,
până în prezent având în portofoliu nu mai puţin de paisprezece
titluri din cele trei serii menţionate şi ocupând poziţii de top pe
New York Times Bestseller List.

Originară din Michigan, unde s-a născut în 1976, Richelle
locuieşte în prezent la Seattle, împreună cu soţul ei şi patru pisici.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.richellemead.com.

RICHELLE MEAD
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RICHELLE MEAD
Sacrificiu final

ACADEMIA
VAMPIRILOR 6

Zarurile au fost aruncate.

Crimă. Dragoste. Gelozie. Şi sacrificiu final.

Regina a murit şi lumea moroilor nu va mai fi niciodată la fel. Pe Rose, victima
unei înscenări, o aşteaptă o execuţie nedreaptă — se pare că nici chiar Dimitri nu
o va mai putea salva acum… Iar Lissa este implicată într-o luptă pe viaţă şi pe
moarte pentru tronul regal.

Fetele se văd nevoite să se bazeze pe duşmani şi să-i pună sub semnul întrebării
pe cei în care aveau încredere…

Dar dacă singura soluţie ar fi de fapt să jertfească ceea ce este mai important pen-
tru ele?

Să se sacrifice una pe alta.

Traducere din limba engleză
de Adrian Deliu, 544 pag.,
13x20 cm, cartonată, 49,90 lei,
ISBN 978-973-102-288-8

Ultimul episod
cutremurător de la
Academia Sf. Vladimir

BESTSELLER
NEW YORK TIMES
www.vampireacademybooks.com
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RICHELLE MEAD
Nopţi de sucub

Dragostea e un lucru dureros şi nimeni nu ştie asta mai bine decât Georgina
Kincaid. Dacă numai îl sărută pe Seth Mortensen, scriitorul timid, sexy şi incre-
dibil de talentat cu care are o relaţie, îi absoarbe energia. Georgina e sucub, un
demon care îşi ia forţa din plăcerea bărbaţilor.

E adevărat, capacitatea de a-şi schimba aspectul şi avantajul nemuririi sunt
grozave, şi da, Georgina e cea care a ales să intre în rândurile slujitorilor iadului
cu multe secole în urmă.

Dar nu pare deloc cinstit ca o demoniţă al cărei scop în viaţă este seducţia să
nu se poată bucura de pasiune alături de singurul muritor care o cunoaşte şi o ac-
ceptă aşa cum este...

„O fantezie urbană
sextaculoasă
şi amuzantă!”
– PUBLISHERS WEEKLY

„Scriitura lui Richelle
Mead este la fel de
ademenitoare ca şi
personajele ei –
Nopţi de sucub
este o carte dată naibii
(la propriu!), pe care
n-o poţi lăsa din mână,
plină de stil, umor,
suspans şi graţie.”
– RACHEL CAINE

Traducere din limba engleză şi note
de Mariana Piroteală, 384 pag.,
13x20 cm, cartonată, 44,90 lei,
ISBN 978-973-102-299-4

GEORGINA
KINCAID 2
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RICHELLE MEAD
Vise de sucub

GEORGINA
KINCAID 3

Senzualitatea debordantă este marea ei armă.

Georgina Kincaid, sucubul responsabil cu zona Seattle, e bântuită de vise stra-
nii, vise din care dimineaţa se trezeşte secătuită de energie, deşi se pune din nou
pe picioare cu o mulţime de aventuri de-o noapte.

Hotărâtă să afle ce se petrece, îşi uneşte forţele cu cele ale îngerilor şi demoni-
lor din tainica lume supranaturală a oraşului Seattle pentru a afla adevărul.

„O nemuritoare
frumoasă şi obraznică…
suspans, crime şi mult
sex fierbinte!”
– MARIO ACEVEDO

„Amestecul de mister
supranatural, poveste
de dragoste şi un sucub
haios este extrem
de amuzant.”
– LOCUS

Traducere din limba engleză şi note
de Mariana Piroteală, 384 pag.,
13x20 cm, cartonată, 44,90 lei,
ISBN 978-973-102-359-5
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GEORGINA
KINCAID 4

RICHELLE MEAD
Patimi de sucub

Patima atinge cote maxime…

Georgina a fost un sucub foarte, foarte rău…Dar în ultima vreme, din cauza
despărţirii de scriitorul de succes Seth Mortensen, a devenit atât de nesuferită,
încât Jerome, arhidemonul zonei Seattle, decide să o „detaşeze” trimiţând-o unui
rival — dar şi punând-o să joace rolul de spion pentru el.

Exilul în Nordul îngheţat — mă rog, în Vancouver — şi faptul că îl lasă pe Seth
în braţele noii lui iubite sunt destul de greu de suportat. Apoi, Jerome este răpit
şi, în mod misterios, toţi nemuritorii din subordinea lui îşi pierd puterile. Iar
Georgina, mai nou muritoare, trebuie să-şi salveze şeful şi să afle cine i-a jucat pe
degete — altfel se va dezlănţui iadul pe pământ...

„Multă acţiune, mistere
surprinzătoare şi sex
fierbinte.”
– ROMANTIC TIMES

„Ca toate marile eroine,
Georgina Kincaid este un
amestec incitant de con-
tradicţii; sexy, dar dulce,
o nemuritoare care nu a
uitat de umanitatea ei şi
o fată care ştie exact ce
vrea de la un bărbat şi o
băutură, dar care tot se
poate pierde în faţa
amândurora.”
– VICKI PETTERSSON

Traducere din limba engleză şi note
de Mariana Piroteală, 416 pag.,
13x20 cm, cartonată, 39,90 lei,
ISBN 978-973-102-386-1



În seria GEORGIANA KINCAID
a mai apărut:

O COMBINAŢIE ExplOzIvĂ
ÎNTRE BUFFY ŞI TOTUl DESpRE SEx
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MELISSA DE LA CRUZ este autoarea bestsellerului pentru adolescenţi
The Au Pairs şi coautoarea unui foarte popular volum pentru adulţi,
The Fashionista Files: Adventures in Four-Inch Heels and Faux Pas.
Melissa are apariţii frecvente la televiziune, CNN şi E! Entertainment
Television, în calitate de expert pe teme de stil, tendinţe şi celebrităţi,
şi scrie articole pentru Glamour, Marie Claire, Teen Vogue, Cosmopolitan
şi New York Times. A crescut la Manila, San Francisco şi New York, iar
acum locuieşte la Los Angeles împreună cu soţul ei. Deşi Melissa nu
este un Sânge Albastru, cunoaşte câteva persoane care sunt...

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi melissa-delacruz.com.

MELISSA DE LA CRUZ
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Bal mascat
MELISSA DE LA CRUZ

SÂNGE ALBASTRU 2

Schuyler Van Alen doreşte o explicaţie legată de misterioasele morţi care au
avut loc în rândurile tinerilor vampiri. Împreună cu Oliver, cel mai bun prieten al
ei, Schuyler călătoreşte în Italia cu speranţa de a-l găsi pe singurul om care o poate
ajuta – bunicul ei. Între timp, la New York, pregătirile sunt în toi pentru Balul
Celor Patru Sute, o petrecere exclusivistă găzduită de cei mai bogaţi, puternici şi
neumani – o gală a celor cu sânge albastru.

Dar adevăratele pericole apar la after-party, un bal mascat organizat de şireata
Mimi Force. O revelaţie, ascunsă în spatele măştilor, va schimba cursul destinu-
lui unui tânăr vampir pentru totdeauna.

Plin de glamour, suspans şi folclor cu vampiri, acest al doilea episod din saga
Sânge Albastru îşi va lăsa cititorii însetaţi să afle mai mult.

Traducere din limba engleză
de Mădălina Andrei, 320 pag., 13x20 cm,
cartonată cu supracopertă, 44,90 lei,
ISBN 978-973-102-312-0

„O privire iscoditoare, ca
de voyeur, aruncată spre
vieţile magnaţilor din
Manhattan – care,
întâmplarea face, sunt
chiar vampiri.”
– KIRKUS REVIEWS

„Împletind umorul subtil
cu detaliile rafinate ale
vieţilor celor fabuloşi şi
însetaţi de sânge, De la
Cruz ne propune o con-
cepţie asupra vampirilor
foarte diferită de tradiţio-
nalii demoni care se tem de
ţăruşii înfipţi în inimă.”
– BOOKLIST
bluebloodsbooks.com

Bal mascatB a l m a s c a t

M E L I S S A D E L A C R U Z
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Revelaţii
MELISSA DE LA CRUZ

SÂNGE ALBASTRU 3

Moştenirea sângelui lui Schuyler Van Alen tocmai a fost pusă la îndoială: face
ea parte dintre cei cu Sânge Albastru, sau prin vene îi curge sinistrul Sânge Ar-
gintiu? În vreme ce controversa se adânceşte, Schuyler este abandonată în casa
familiei Force, sub acelaşi acoperiş cu Mimi Force, rivala ei cea vicleană, şi cu Jack
Force, dragostea sa interzisă.

Dar când străvechea temniţă a unui demon puternic este distrusă de cei cu
Sânge Argintiu în Rio de Janeiro, Străbunii cu Sânge Albastru au nevoie de Schuy-
ler de partea lor. Miza e mare şi bătălia sângeroasă; iar acum Schuyler trebuie să
aleagă între datorie şi pasiune, între dragoste şi libertate.

Romantism, glamour,
credinţe vampireşti,
toate se împletesc în
mult aşteptatul volum
al treilea din saga
Sânge Albastru
a Melissei de la Cruz.

bluebloodsbooks.com

Traducere din limba engleză
de Mădălina Andrei, 288 pag., 13x20 cm,
cartonată cu supracopertă, 39,90 lei,
ISBN 978-973-102-411-0



În seria SSÂÂNNGGEE  AALLBBAASSTTRRUU
a mai apărut:

Cufundat într-un univers al vampirilor 
[i având drept cadru sclipitorul New York, 

Sânge Albastru va fi citit pe ner\suflate 
de fanii Melissei de la Cruz! 
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CASSANDRA CLARE s-a născut la Teheran, în Iran, din părinţi americani.
O mare parte din copilărie şi-a petrecut-o călătorind împreună cu
familia (inclusiv în Himalaya); până la împlinirea vârstei de zece ani, a
locuit în Anglia, Franţa şi Elveţia. Cum părinţii ei îşi schimbau tot
timpul domiciliul, cărţile au fost prietenii ei cei mai buni — oriunde se
ducea, avea cu ea o carte. Anii de liceu şi i-a petrecut la Los Angeles,
perioadă în care scria povestiri ca să-şi amuze colegii, inclusiv un
roman intitulat The Beautiful Cassandra (Frumoasa Cassandra), inspirat de
povestirea cu acelaşi titlu de Jane Austen (de unde şi-a luat mai târziu
şi pseudonimul literar). După încheierea studiilor, Cassie a locuit la Los
Angeles şi New York, unde a lucrat la diverse reviste. În 2004, inspirată
de peisajul urban al Manhattanului, locul ei favorit, a început să scrie
primul ei roman, Oraşul Oaselor, iar din 2006 s-a dedicat exclusiv
scrisului.  

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.cassandraclare.com

CASSANDRA CLARE
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CASSANDRA CLARE 
Oraşul Oaselor

În timp ce se îndreaptă spre clubul Pandemonium din New York, Clary Fray
nu bănuieşte că va fi martoră la o crimă. Şi mai ales la o crimă comisă de trei ado-
lescenţi care au pe braţe tatuaje bizare şi mânuiesc arme neobişnuite. 

Aceasta este prima dată când Clary întâlneşte vânătorii de umbre, războinici
porniţi să ucidă demonii de pe Pământ şi să menţină controlul asupra vampirilor
şi a vârcolacilor. Cu această ocazie, îl cunoaşte şi pe Jace, un tip superb, cu plete
aurii. Clary este atrasă în lumea lui după ce mama ei dispare misterios şi ea însăşi
este atacată de un demon. 

Dar de ce-ar fi demonii interesaţi de o mundană oarecare, cum este ea?

Şi cum de s-a trezit Clary dintr-odată că are darul Vederii?

Vânătorii de umbre sunt gata să afle...

INSTRUMENTE MORTALE 1

Traducere din limba engleză 
de Cristina Jinga, 480 pag., 
15x23 cm, cartonată cu supracopertă,
49,90 lei
ISBN: 978-973-102-319-9

„Atmosfera creată de
Clare este exact ce 
trebuie, împletind ele-
mente din filme horror
neogotice şi fantasy
modern, în stilul lui
Neil Gaiman… 
Fanii lui Buffy, Spaima 
vampirilor se vor 
îndrăgosti pe loc de
această serie.” 
– PUBLISHERS WEEKLY

BESTSELLER 
NEW YORK TIMES
www.mortalinstruments.com
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Clary Fray nu-şi doreşte decât ca viaţa ei să revină la normal. Dar ce înseamnă
normal când eşti vânător de umbre, spintecător de demoni, mama ta se află într-o
comă indusă prin magie şi poţi vedea deodată vârcolaci, vampiri şi spirite ale na-
turii? Lui Clary i-ar plăcea să petreacă mai mult timp cu prietenul ei cel mai bun,
Simon. Dar vânătorii de umbre nu-i dau pace — mai ales frumosul şi enervantul
său frate recent regăsit, Jace. Iar singura ei şansă de a-şi ajuta mama este să-l ur-
mărească pe sălbaticul vânător de umbre Valentine, care este probabil smintit, cu
siguranţă malefic — să fie acesta chiar tatăl ei? Când şi cel de-al doilea Instrument
mortal este furat, înspăimântătoarea Inchizitoare îl suspectează pe Jace. 

Dar este oare Jace gata să-şi trădeze prietenii şi să-şi încalce principiile pentru
a-şi ajuta tatăl?

CASSANDRA CLARE 
Oraşul de Cenuşă

INSTRUMENTE MORTALE 2

Traducere din limba engleză 
de Cristina Jinga, 416 pag., 
15x23 cm, cartonată cu supracopertă,
49,90 lei
ISBN: 978-973-102-348-9

„Seria Instrumente 
mortale creează o lume
de poveste în care aş fi
încântată să trăiesc. 
Absolut minunată!”
–  STEPHENIE MEYER, 
autoarea romanului Amurg

„Stranie, întunecată şi
sexy. Una dintre cărţile
mele preferate.”
– HOLLY BLACK

BESTSELLER 
NEW YORK TIMES
www.mortalinstruments.com



36

Magia este periculoasă însă dragostea este şi mai periculoasă!

Tessa Gray, o adolescentă de şaisprezece ani, traversează oceanul pentru a-şi
găsi fratele. Destinaţia ei este Anglia, în plină epocă victoriană, dar ceva terifiant
o aşteaptă în Lumea de Jos a Londrei, unde vampiri, vrăjitori şi alte creaturi 
supranaturale bântuie străzile iluminate cu gaz. Numai vânătorii de umbre, răz-
boinici hotărâţi să scape lumea de demoni, menţin cât de cât ordinea în acest haos. 

Răpită de misterioasele Surori Întunecate, membre ale unei organizaţii secrete
numite clubul Pandemonium, Tessa află curând că ea însăşi face parte din Lumea
de Jos şi că este posesoarea unui talent rar: puterea de a se transforma, după pro-
pria-i voinţă, într-o altă persoană. Însă Magistrul, o figură misterioasă care conduce
clubul, nu se va da în lături de la nimic pentru a face ca puterea Tessei să-i aparţină. 

CASSANDRA CLARE 
Îngerul mecanic

DISPOZITIVE INFERNALE 1

Traducere din limba engleză 
de Shauki Al-Gareeb, 400 pag., 
15x23 cm, cartonată cu supracopertă,
44,90 lei
ISBN: 978-973-102-370-0

„Cassandra Clare este
o specialistă a steam-
punk-ului. Londra 
victoriană pe care ea
reuşeşte să o zugră-
vească, devine un oraş
romantic şi întunecat.”
– VOYA

„O poveste încărcată
de suspans, despre 
putere şi dragoste.” 
– TAMORA PIERCE

O serie care 
anticipează aventurile 
din Instrumente mortale
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LISA JANE SMITH este o scriitoare americană care trăieşte într-un
orăşel din nordul Californiei. Este autoarea a peste douăzeci şi
cinci de cărţi, printre care trei trilogii (The Secret Circle – apărută şi
în limba română la Editura Corint Junior sub titlul Cercul secret –,
The Forbidden Game, Dark Visions), trei serii (The Vampire Diaries –
apărută la Editura Leda sub titlul Jurnalele Vampirilor –, Night World
şi The Night of the Solstice) şi numeroase povestiri. 

Romanele ei combină mai multe genuri — horror, science-fiction,
fantasy şi romance — şi sunt populate de personaje de o frumuseţe
neobişnuită — fie că sunt oameni sau fiinţe supranaturale —,
majoritatea foarte tinere (sau care par foarte tinere). Conflictul
este de obicei între bine şi rău, între lumină şi întuneric, gra -
vitând în jurul unui personaj central ambiguu, care, încercând să
seducă eroina principală pentru a o atrage în lumea lui întune -
cată, sfârşeşte prin a renaşte el însuşi în lumină.

Seria Jurnalele Vampirilor a fost adaptată pentru tele viziune,
serialul produs de CW având premiera la 10 septembrie 2009. 

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.ljanesmith.net.

LISA JANE SMITH
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Întoarcerea: Suflete-umbră

L. J. SMITH
LEDA

L.J. SMITH 
Suflete-umbră

Vampirul Stefan Salvatore, marea dragoste a Elenei Gilbert,  a fost capturat şi
întemniţat de către spiritele demonice care au pus stăpânire pe Fell’s Church şi
acum distrug oraşul.

Elena pleacă în căutarea lui Stefan, alături de Damon, fratele lui, frumosul, dar
periculosul vampir care o doreşte pe Elena numai pentru sine.

Elena şi Damon, însoţiţi de Meredith şi Bonnie, pătrund în Dimensiunea În-
tunecată, o lume în care demonii şi vampirii umblă liberi, în vreme ce oamenii
sunt sclavii creaturilor supranaturale.

JURNALELE VAMPIRILOR: 
ÎNTOARCEREA 2

Traducere din limba engleză 
de Mirella Acsente, 640 pag., 
13x20 cm, cartonată, 44,90 lei
ISBN: 978-973-102-354-0

Elena nu se va da în 
lături de la nimic pentru
a-l elibera pe Stefan. Şi
totuşi, cu fiecare zi care
trece, tensiunea dintre
Damon şi Elena creşte,
şi ea se află în faţa unei
decizii copleşitoare: pe
care dintre cei doi fraţi
îl vrea cu adevărat?
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L.J. SMITH 
Miez de noapte

Stefan este slăbit de lunga lui detenţie şi are nevoie de mai mult sânge decât îi
poate da Elena. Iar Damon, transformat printr-o magie ciudată în om, va face orice
ca să redevină vampir — chiar şi să se întoarcă din nou în iad. 

Dar ce se va întâmpla când o va lua din greşeală cu el pe Bonnie, iar Elena şi
Stefan vor porni pe urmele lor? 

Şi ce vor face ceilalţi când vor descoperi că sursa întregului rău e mai întune-
cată — şi mai aproape — decât şi-ar fi putut ei imagina ?

JURNALELE VAMPIRILOR: 
ÎNTOARCEREA 3

Traducere din limba engleză 
de Mirella Acsente, 608 pag., 
13x20 cm, cartonată, 44,90 lei
ISBN: 978-973-102-384-7

Cu ajutorul lui Damon,
Elena l-a salvat pe
vampirul ei iubit,
Stefan, din adâncurile
Dimensiunii
Întunecate.
Dar nici unul dintre
fraţi nu a scăpat
neatins. 



În seria

a mai apărut:

Elena Gilbert s-a întors din Lumea Cealalt\ [i trebuie 
s\ înve]e din nou cum s\ tr\iasc\ printre oameni. 

Este ajutat\ de iubirea vie]ii ei, vampirul Stefan Salvatore, 
[i bunii s\i prieteni, Bonnie, Meredith [i Matt.



Casetă
(vol. 1–4)
99,90 lei
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ANNE RICE (născută pe 4 octombrie 1941, la New Orleans) este una
dintre cele mai citite şi în drăgite scriitoare americane, cunoscută mai
ales pentru seria de mare succes Cronicile vampirilor. 

Autoare a douăzeci şi nouă de cărţi, care împletesc elemente gotice,
erotice şi religioase, Rice a devenit una dintre cele mai bine vândute
scriitoare de pe continentul american, romanele sale bucurându-se
de un succes uriaş în rândurile publicului larg. 

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.annerice.com.

ANNE RICE
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ANNE RICE    
Vremea îngerului 

CÂNTECELE SERAFIMULUI 1

Traducere din limba engleză 
de Iulia Arsintescu, 352 pag., 
13x20 cm, cartonată cu supracopertă,
39,90 lei, 
ISBN 978-973-102-367-0

„Plină de reflecţii morale
incitante… Cititorii se
vor delecta cu
reinventarea plină de
culoare a trecutului
istoric propusă de Anne
Rice şi cu tulburătoarele
portrete ale personajelor,
prinse în lupta
furtunoasă dintre
sentimente şi credinţă.”
– PUBLISHERS WEEKLY

„Îngeresc de înălţătoare.
Diabolic de inteligentă.”
– KIRKUS REVIEWS

Ne aflăm în prezent. În centrul povestirii: Toby O’Dare — un asasin plătit, noto-
riu în lumea interlopă — este solicitat pentru o nouă misiune ucigaşă. Un suflet
fără suflet, un mort viu care se ascunde sub diverse nume false (printre care şi
Lucky Vulpoiul!), acesta primeşte ordine de la Justiţiar.

În lumea de coşmar a lui Toby, îşi face însă apariţia un străin misterios, un sera-
fim, care îi oferă acestuia şansa de a salva vieţi în loc de a ucide. Toby, care visa
cândva să devină preot dominican, dar a ajuns în schimb să întruchipeze răul şi
violenţa, profită de această şansă. Este astfel purtat înapoi în trecut, în Anglia se-
colului al XIII-lea, în timpuri întunecate, când evreii sunt acuzaţi de crime rituale,
iar copiii mor subit sau dispar… În acest decor primitiv, Toby, animat de altruism
şi dragoste, îşi începe misiunea primejdioasă de căutare a mântuirii, îmbarcân-
du-se într-o călătorie aventuroasă, din care nu lipsesc pericolele şi urmăririle, de-
votamentul şi trădarea.
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ANNE RICE    
Dragostea şi răul

CÂNTECELE SERAFIMULUI 2

Traducere din limba engleză 
de Iulia Arsintescu, 256 pag., 
13x20 cm, cartonată cu supracopertă,
29,90 lei, 
ISBN 978-973-102-368-7

„Indiscutabil, Rice ştie să
spună o poveste, iar
aceasta este palpitantă…
Sfârşitul bulversant, dra-
matic, care lasă loc unui 
«va urma», confirmă pe
deplin faptul că această
serie chiar a prins aripi.”
– PEOPLE

„Dragostea şi răul reu-
şeşte să iasă din tiparul
unui thriller metafizic,
fiind un roman ancorat
solid în fapt istoric… ” 
– THE BOSTON GLOBE

„Am avut un vis cu îngeri. I-am văzut şi i-am auzit într-o superbă şi nesfârşită
noapte galactică. Am văzut luminile care erau aceşti îngeri, zburând ici şi colo, în
străfulgerări de irezistibilă strălucire...”

Astfel începe noul roman al lui Anne Rice, liric, obsedant, un thriller metafizic
cu îngeri şi asasini care evocă din nou lumi întunecate şi periculoase din vremu-
rile de demult. Anne Rice ne transportă pe alte tărâmuri, de data aceasta în Roma
secolului al XV-lea, un oraş al domurilor şi grădinilor suspendate, al turnurilor şi
crucilor înălţate spre norii veşnic schimbători, al colinelor familiare şi al pinilor în-
alţi… Un oraş al lui Michelangelo şi al lui Rafael, al Sfintei Inchiziţii şi al lui Leon
al X-lea, al doilea fiu al lui Lorenzo de Medici, deţinătorul tronului papal.

În această epocă, în acest secol, Toby O’Dare, fost asasin plătit al guvernului, este
însărcinat de îngerul Malchiah să rezolve o crimă teribilă produsă prin otrăvire şi să
dezlege misterul unui loc bântuit de un spirit fără de odihnă — un diabolic dibbuk.
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LILI ST. CROW s-a născut în New Mexico şi a călătorit prin toată
lumea, tatăl ei fiind angajat în Forţele Aeriene Americane. S-a în-
drăgostit de scris la vârsta de zece ani şi până în prezent a publi-
cat o mulţime de cărţi, printre care seriile Strange Angels (Altfel de
îngeri), Dante Valentine, Jill Kismet, The Society şi The Watcher. 

Locuieşte la Vancouver, Washington, împreună cu soţul şi copiii
ei şi o mulţime de pisici.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.lilithsaintcrow.com.

LILI ST. CROW
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LILI ST. CROW 
Altfel de îngeri

Dru Anderson — nu se teme de întuneric. Deşi ar trebui.
Lumea Reală e un loc înspăimântător. Întrebaţi-o despre asta pe Dru Ander-

son, o fată dură care a pus la pământ un număr destul de mare de tipi răi. E în-
armată, periculoasă, şi gata să lupte mai întâi şi abia pe urmă să stea la discuţii.
Aşa că o să dureze ceva timp până să-şi dea seama în cine se poate încrede. 

Dru Anderson a fost dintotdeauna o „ciudată”, călătorind dintr-un oraş în altul
împreună cu tatăl ei pentru a vâna lucrurile care mişună şi te atacă în noapte. E o
viaţă stranie, dar plăcută — totul însă se schimbă într-un oraş prăpădit şi îngro-
pat în zăpadă din Dakota, când un zombi flămând dă buzna în casă spărgând uşa
de la bucătărie. Singură, îngrozită şi simţindu-se ca prinsă în cursă, Dru va trebui
să-şi pună mintea la contribuţie şi să se folosească de toată pregătirea ei pentru a
rămâne în viaţă. Monştrii s-au hotărât să plece şi ei la vânătoare — şi, de data asta,
Dru e pe meniul lor. Şansele de supravieţuire? Aproape nule. 

Dacă Dru nu poate rezista până la ivirea zorilor, atunci jocul e pierdut…

ALTFEL DE ÎNGERI 1

Traducere din limba engleză 
de Alexandra Muşat, 352 pag., 
13x20 cm, cartonată, 34,90 lei
ISBN: 978-973-102-361-8

Dru Anderson —
nimeni nu îi poate
spune ce să facă

„Întunecată, periculoasă,
sexy! Dru Anderson este o
nouă eroină dură, a cărei
poveste o veţi citi dintr-o
suflare.”
— RICHELLE MEAD

www.strange-angels.com  
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Gata! Până aici cu fetiţa drăguţă. 

Sărmana Dru... Părinţii ei au dispărut cu multă vreme în urmă. Graves, prie-
tenul ei cel mai bun (şi singurul!), a fost muşcat de un vârcolac. Şi tocmai a aflat
că sângele care îi circulă şi ei prin vene nu este în totalitate uman. Christophe,
misteriosul şi chipeşul ei salvator, o ţine ascunsă la o şcoală secretă pentru djam-
phiri şi vârcolaci adolescenţi. O problemă ar fi că Dru este singura fată de acolo.
Vestea proastă: instinctul ucigaş îi spune că unul dintre colegi vrea să o vadă
moartă.

Cu toţi ochii aţintiţi asupra ta, să descoperi un trădător în Ordin nu e tocmai
un lucru care poate rămâne fără urmări…

LILI ST. CROW 
Trădări

ALTFEL DE ÎNGERI 2

Traducere din limba engleză 
de Alexandra Muşat, 352 pag., 
13x20 cm, cartonată, 39,90 lei
ISBN: 978-973-102-402-8

Dru Anderson —
departe de a fi 
vreun înger

„...te lasă fără suflare, 
îţi face inima să-ţi bată
nebuneşte, nu te slăbeşte
o clipă.” 
— KIRKUS
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NINA MALKIN este autoarea a cinci romane pentru tineri (printre care
Blestemul din Swoon şi continuarea acestuia, Swear), o nuvelă şi o biografie
pentru adulţi. Înainte de a deveni scriitoare, a fost editor la revista Teen
People. În cei douăzeci de ani de carieră jurnalistică a scris articole pentru
Cosmopolitan, Elle, Mademoiselle, Vogue, Entertainment Weekly, All You, 
L.A. Times, Seventeen, Real Simple, In Style şi multe alte publicaţii.

Născută la New York, Nina Malkin locuieşte în Brooklyn împreună cu
soţul ei — care este muzician — şi cele două pisici.

Pentru mai multe detalii, vizitaţi ninamalkin.com sau @SwoonAuthor
pe Twitter.

NINA MALKIN
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Blestemul din Swoon

Traducere din limba engleză de 
Bogdan-Alexandru Sasu și Shauki 
Al-Gareeb, 384 pag., 13x20 cm, 
cartonată, 39,90 lei, 
ISBN 978-973-102-393-9

Sinclair Youngblood Powers – pe scurt, Sin – vine din secolul al optsprezece-
lea pentru a se răzbuna…

Nevoită să se mute din fascinantul New York, oraşul ei natal, în Swoon, un
orăşel din Connecticut, în care nu se întâmplă niciodată nimic, Dice se resemnează
cu viaţa ei plictisitoare. Până când verişoara ei, Pen, cade dintr-un copac, moment
în care în trupul ei pătrunde spiritul unei fantome…

Curând, lucrurile o iau razna: Dice îl eliberează din greşeală pe Sin din trupul
verişoarei sale, locuitorii din Swoon încep să fie pedepsiţi pentru păcate ale stră-
moşilor lor şi, pentru ca situaţia să se complice şi mai mult, Dice se îndrăgosteşte
de Sin.

NINA MALKIN

„O poveste de dragoste
unică, fermecătoare. Stilul
Ninei Malkin – inteligent
şi alert – este ca o gură 
de aer proaspăt. Pur şi
simplu, de neuitat !…
Blestemul din Swoon
te va fascina!”
– LARA ADRIAN

„Alertă, sexy, inteli gen -
tă... fanii seriei Amurg
au acum o nouă eroină de
care să se îndrăgostească. 
– KAREN MARIE MONING

SWOON 1
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ELIZABETH J. BRASWELL este o autoare ameri cană de urban fantasy. S-a născut la
Birmingham (Marea Britanie) şi a studiat la Brown University (SUA). Meseria ei de
bază este ingineria, dar are şi o licenţă în egiptologie. O perioadă a lucrat ca inginer,
apoi producător de jocuri video, după care s-a dedicat în întregime scrisului. 

Îşi semnează cărţile cu diverse pseudonime – Liz Braswell, Celia Thomson, J.B.
Stephens, Tracy Lynn, E.J. Braswell. Volumele ei s-au bucurat de un deosebit suc-
ces în rândul tinerilor cititori. Până în prezent a publicat seriile Cele nouă vieţi ale
lui Chloe King (acum şi un serial produs de ABC Family) şi The Big Empty, romanele
Snow şi Rx, precum şi povestiri horror în revista Amazing Stories.

Locuieşte la New York, este căsătorită şi are un copil.

Pentru mai multe detalii, vizitaţi TheNineLivesofChloeKing.com.

LIZ BRASWELL
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Căderea
LIZ BRASWELL CELE NOUĂ VIEŢI 

ALE LUI CHLOE KING 1

„Căderea are toate 
calităţile unui început 
de serie fantastic… iar
eroina este pur şi simplu
cuceritoare.”
– KIRKUS REVIEWS

„Imaginaţia autoarei şi
folosirea mitologiei egip-
tene se dovedeşte aici o
combinaţie inspirată care
garantează succesul.”
– ERIN DARR, KLIATT

Acum, un serial 
de televiziune produs
de ABC FAMILY.

Chloe King este o fată obişnuită. Merge la şcoală, îşi face temele, mai
trage uneori chiulul de la ore, se ceartă cu mama ei — şi se îndrăgosteşte
de un băiat… sau doi. 

Dar, înainte de a împlini şaisprezece ani, descoperă că i se întâmplă
multe lucruri ciudate: îi cresc gheare de pisică, vede perfect pe întuneric,
devine tot mai agilă, iar când cade din cel mai înalt turn din San Francisco
moare, după care învie.

Pe măsură ce află adevărul despre originile ei, totul devine o luptă pen-
tru supravieţuire. Din fericire pentru Chloe, ea mai are încă opt vieţi. Dar
oare îi vor fi suficiente?

Traducere din limba engleză 
de Adrian Deliu, 288 pag., 13x20 cm, 
cartonată, 29,90 lei,
ISBN: 978-973-102-395-3
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ANNA CAREY, fiica unei profesoare pentru copii cu nevoi speciale şi a unui 
astronom, a crescut în Long Island.  În copilărie şi-a dorit să devină pictoriţă, pro-
curor, flautist, terapeut sau grafician, dar în cele din urmă a ales scrisul. A studiat
literatura şi scrierea creativă la New York University, apoi a lucrat ca redactor pen-
tru cărţi pentru copii înainte să obţină masteratul în literatură la Brooklyn College. 
În prezent locuieşte în Los Angeles, unde apartamentele sunt mai spaţioase şi e
mai mult soare, dar continuă să-i fie dor de New York. 

ANNA CAREY
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ANNA CAREY
Eve

O fascinantă aventură distopică, petrecută în 2032, la şaisprezece ani după ce
un virus mortal a şters aproape întreaga populaţie de pe faţa pământului.

În ultima noapte petrecută în şcoala de fete unde este elevă, Eve descoperă
ceea ce se întâmplă în realitate cu absolventele – şi soarta cumplită care le aşteaptă.  

Evadând din singurul cămin pe care îl cunoscuse vreodată, ea porneşte într-o
călătorie lungă, presărată cu piedici înşelătoare, în căutarea unui loc în care să
poată supravieţui. Pe drum îl întâlneşte pe Caleb, un băiat rebel şi dur, care tră-
ieşte în sălbăticie. Separată de bărbaţi întreaga viaţă, Eve fusese învăţată să se
teamă de aceştia, dar Caleb îi câştigă treptat încrederea… şi inima. 

Când soldaţii încep să îi vâneze, Eve trebuie să aleagă între adevărata dragoste
şi propria ei viaţă. 

Traducere din limba engleză de 
Bogdan-Alexandru Sasu şi 
Shauki Al-Gareeb, 
288 pag., 13x20 cm, cartonată, 29,90 lei, 
ISBN 978-973-102-397-7

„O aventură captivantă,
de neuitat, şi o nouă
imagine, plină de 
pros peţime, a ceea ce
înseamnă adevărata
dragoste.” – LAUREN KATE

Evocativă, romantică
şi uneori înspăimântă-
toare, Eve este primul
roman dintr-o nouă
trilogie captivantă, 
cu o eroină de neuitat. 

EVE 1
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La fel ca multor autori de ficţiune, lui MEGAN CREWE îi este mai greu să
scrie despre ea însăşi decât să-şi imagineze poveşti.

Iată totuşi câteva lucruri definitorii: locuieşte la Toronto, în Canada,
împreună cu soţul ei şi două pisici, se ocupă de copii şi tineri cu nevoi
speciale şi, deşi până acum nu a fost cazul, nu s-ar da înapoi să-şi facă un
prieten printre fantome, dacă s-ar ivi ocazia.

Mai las-o moale cu fantomele este romanul ei de debut.

Pentru mai multe detalii, vizitaţi www.megancrewe.com.

MEGAN CREWE
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MEGAN CREWE
Mai las-o moale cu fantomele

Singurii prieteni ai lui Cass McKenna, o fată de şaisprezece ani, sunt câteva
fantome: a surorii ei şi a câtorva foşti colegi de şcoală. 

Însă când Tim, vicepreşedintele consiliu lui de elevi, descoperă secretul lui 
Cass – acela că poate să comunice cu fantomele –, situaţia tinde să se schimbe. 
El îi cere sprijinul ca să intre în legătură cu mama lui, moartă de curând, iar ea,
după îndelungi ezitări, sfârşeşte prin a fi de acord. Pe măsură ce-l cunoaşte mai
bine pe Tim, Cass are surpriza să constate că acesta nu este un băiat atât de rău
precum crezuse ea până atunci şi că, într-adevăr, avea mare nevoie de ajutorul ei. 

Să fie aceasta cea mai bună ocazie să se împrietenească din nou cu cei vii... ?

Traducere din limba engleză de 
Adrian Deliu, 352 pag., 13x20 cm, 
cartonată cu supracopertă, 39,90 lei, 
ISBN 978-973-102-316-8

Fantomele nu sunt deloc
complicate şi poţi avea
încredere în ele. 
Mai mult decât atât, 
ele pot afla secretele
compromiţătoare ale
celor din jur...
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