
L EDA  2 010
www.ledabooks.ro/blog

www.ledabooks.ro
www.edituracorint.ro

LEDA





L EDA  2 010
VAMPIRE ZONE



EDITURA LEDA, 
imprint al GRUPULUI EDITORIAL CORINT

Redacţia şi administraţia:
Str. Mihai Eminescu, nr. 54A, cod 010517,

sector 1, Bucureşti,
Tel./fax: +40.21 319.47.97, +40.21 319.47.99,

+40.21 319.48.15
E-mail: office@edituracorint.ro

Pentru comenzi şi informaţii adresaţi-vă la: 
Editura LEDA

Difuzare şi Clubul Cărţii
Calea Plevnei nr. 145, sector 6, Bucureşti, 

cod poştal 060012
Tel.: 021.319.88.22, 021.319.88.33, 021.319.88.77; 

Fax: 021.319.88.66
E-mail: vanzari@edituracorint.ro

Magazin virtual: www.edituracorint.ro
www.ledabooks.ro

Tehnoredactare computerizată: Andreea Apostol



L.J. Smith — Seria JURNALELE VAMPIRILOR
Vol. 1 — Trezirea ................................................................................................7
Vol. 2 — Lupta ....................................................................................................8
Vol. 3 — Furia ......................................................................................................9
Vol. 4 — Reuniunea ..........................................................................................10

L.J. Smith — Seria JURNALELE VAMPIRILOR
Ciclul ÎNTOARCEREA

Vol. 1 — Căderea nopţii ..................................................................................12 

Richelle Mead — Seria ACADEMIA VAMPIRILOR
Vol. 1 — Academia Vampirilor ......................................................................16
Vol. 2 — Iniţierea ..............................................................................................17
Vol. 3 — Atingerea umbrei ..............................................................................18
Vol. 4 — Jurământ de sânge ............................................................................19
Vol. 5 — Limitele spiritului ............................................................................20

Richelle Mead — Seria GEORGINA KINCAID
Vol. 1 — Tristeţi de sucub ................................................................................23

Kelley Armstrong — Seria FORŢELE RĂULUI ABSOLUT
Vol. 1 — Invocarea ............................................................................................27
Vol. 2 — Revelaţia ............................................................................................28
Vol. 3 — Răfuiala ..............................................................................................29

CUPRINS



Rachel Caine — Seria VAMPIRII DIN MORGANVILLE

Vol. 1 — Casa de sticlă ....................................................................................32
Vol. 2 — Balul fetelor moarte ..........................................................................33

Melissa de la Cruz — Seria SÂNGE ALBASTRU
Vol. 1 — Sânge Albastru ..................................................................................37

Charlaine Harris — Seria VAMPIRII SUDULUI
Vol. 10 — Moarte în familie ............................................................................41

Charlaine Harris — Atingerea morţii. Povestiri 
cu Sookie Stackhouse..........................................................................42

Heather Davis — Nu plânge sub clar de lună ..............................43

Tanya Huff — Preţul sângelui ................................................................45

Virginia Blackburn —Robert Pattinson: 
Biografia neoficială ..............................................................................46

Index............................................................................................................................47



L. J. Smith

AVERTISMENT: DRAGOSTEA POATE SĂ UCIDĂ



6

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, The Forbidden
Game, Dark Visions), trei serii (The Vampire Diaries, 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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ELENA. Fata cu ochi albaştri de nestemată şi păr de aur, întotdeauna Regina
Balului, cea care poate avea orice băiat îşi doreşte.

STEFAN. Distant şi misterios, pare să fie singurul băiat care îi poate rezista
Elenei, deşi încearcă din răsputeri să o apere de ororile trecutului său tragic.

DAMON. Sexy, periculos şi mânat de dorinţa de a se răzbuna pe Stefan,
fratele pe care îl învinuieşte că l-a trădat. Hotărât să o aibă pe Elena, e în stare să
omoare pentru ea.

L.J. SMITH 
Trezirea

Traducere din limba engleză 
de Mirella Acsente, 288 pag., 
13x20 cm, cartonată, 39,90 lei, 
ISBN 978-973-102-250-5

Un triunghi amoros
mortal străbate timpul, 
din Florenţa sfârşitului 
de veac cincisprezece 
până într-un orăşel
american din zilele 
noastre — povestea
iubirii adolescentine
dintre doi fraţi vampiri 
şi frumoasa fată
împărţită între
dragostea lor.

JURNALELE VAMPIRILOR 1
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L.J. SMITH 
Lupta

Traducere din limba engleză 
de Liviana Tane, 256 pag., 
13x20 cm, cartonată, 38,90 lei, 
ISBN 978-973-102-251-2

ELENA. Fata cu ochi albaştri de nestemată şi păr de aur, întotdeauna Regina
Balului, cea care poate avea orice băiat îşi doreşte.

STEFAN. Distant şi misterios, pare să fie singurul băiat care îi poate rezista
Elenei, deşi încearcă din răsputeri să o apere de ororile trecutului său tragic.

DAMON. Sexy, periculos şi mânat de dorinţa de a se răzbuna pe Stefan,
fratele pe care îl învinuieşte că l-a trădat. Hotărât să o aibă pe Elena, e în stare să
omoare pentru ea.

În liniştitul orăşel 
Fell’s Church lucrurile 
se precipită. Damon
este mai nerăbdător ca
oricând s-o facă pe
Elena partenera lui,
Regina Întunericului.
Elena, tot mai
vulnerabilă, se
confruntă cu uneltirile
lui Caroline şi ale lui
Tyler, în vreme ce
Stefan trebuie să-şi
calce jurămintele şi
să-şi înfrunte pe viaţă
şi pe moarte fratele. 

JURNALELE VAMPIRILOR 2
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ELENA. Transformată, fata cu părul de aur a devenit ceea ce odinioară se
temuse, dar şi dorise să devină.

STEFAN. Chinuit de pierderea Elenei, e hotărât să pună capăt pentru
totdeauna luptei cu fratele său —   indiferent cu ce preţ.

DAMON. În sfârşit, Elena este a lui. Dar oare setea sa de răzbunare împotriva
lui Stefan îi va otrăvi triumful?

L.J. SMITH 
Furia
Elena a devenit
vampir. Acum îi
aparţine lui Damon şi
lumii lui întunecate.
Dar când în cele din
urmă îşi aminteşte că
adevărata ei iubire este
Stefan, un duşman nou
şi puternic apare în
Fell’s Church… iar cei
trei vor trebui să-şi
unească forţele într-o
bătălie mortală.

Traducere din limba engleză 
de Mirella Acsente, 288 pag., 
13x20 cm, cartonată, 39,90 lei, 
ISBN 978-973-102-264-2

JURNALELE VAMPIRILOR 3
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L.J. SMITH
Reuniunea

ELENA. Revine din lumea morţilor pentru a recrea puternicul trio al vampirilor.

STEFAN. Chemat de către Elena, îşi ţine promisiunea făcută şi luptă împo -
triva celui mai înspăimântător rău cu care s-a confruntat vreodată.

DAMON. Alăturându-se fratelui pe care odinioară îl socotea duşman, se bate
cu această nouă oroare cu forţă, viclenie şi farmec mortal.

O nouă ameninţare s-a
ivit în Fell’s Church         —
un alt spirit malefic
dezlănţuit. Bonnie,
Meredith şi Matt,
împreună cu Stefan şi
Damon, îşi unesc
forţele pentru a
înfrânge, cu ajutorul
Elenei, acest inamic
nevăzut.

Traducere din limba engleză 
de Mirella Acsente, 288 pag., 
13x20 cm, cartonată, 39,90 lei, 
ISBN 978-973-102-278-9

JURNALELE VAMPIRILOR 4



ACUM, ÎN LIBRĂRII!

Casetă
(vol. 1–4)
99,90 lei
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L.J. SMITH 
Întoarcerea: Căderea nopţii

Elena Gilbert s-a întors din Lumea Cealaltă şi trebuie să înveţe din nou cum să
trăiască printre oameni. Este ajutată de iubirea vieţii ei — vampirul Stefan Salva-
tore — şi bunii săi prieteni — Bonnie, Meredith şi Matt.

Dar puterile răului se adună din nou în Fell’s Church, atrase de darurile acor-
date Elenei în Viaţa de Apoi şi de sângele ei, care pulsează cu o forţă unică ce o
face irezistibilă pentru orice vampir.  

Stefan este luat de lângă Elena, chiar atunci când are cel mai mult nevoie de el,
şi ea trebuie să se întoarcă spre fratele acestuia, Damon, pentru ajutor. Însă
Damon, întotdeauna vânător, este acum cel vânat…

JURNALELE VAMPIRILOR 

Traducere din limba engleză 
de Mirella Acsente, 640 pag., 
13x20 cm, cartonată, 44,90 lei
ISBN: 978-973-102-297-0

Mult-aşteptatul prim
volum din noul ciclu al
electrizantei serii
Jurnalele Vampirilor:
Întoarcerea.

Elena Gilbert este vie
— din nou!



L.J. SMITH
Întoarcerea: volumul 2

Întoarcerea: volumul 2

L. J. SMITH
LEDA

JURNALELE VAMPIRILOR

Î N  C U R Â N D !
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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 Series, iar cealaltă pentru tineri, Academia Vampirilor, al
cărei prim volum dă şi titlul seriei. În anul următor, lansează cea
de-a treia serie de autor, Dark Swan Series.

Succesul rapid al cărţilor ei îi impune un ritm alert de publicare,
până în prezent având în portofoliu nu mai puţin de zece 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
Academia Vampirilor

Academia Sf. Vladimir nu este o şcoală ca oricare alta, ci un loc secret, ascuns
în străfundurile pădurilor din Montana, în care moroii (vampiri vii şi muritori)
sunt educaţi în tainele magiei, iar tinerii dhampiri (jumătate oameni, jumătate
vampiri) sunt antrenaţi să-i apere de atacurile sângeroase ale strigoilor (morţi vii),
cei mai înspăimântători şi mai periculoşi vampiri.

Rose Hathaway, o fată dhampir, se pregăteşte să devină gardă de corp pentru
prietena ei cea mai bună, prinţesa moroi Lissa Dragomir. Antrenamentul pentru
lupta cu strigoii este unul dur şi epuizant, iar, pe lângă intrigile şi comploturile din
Academie, situaţia ei se complică din cauza unei idile tăinuite şi interzise.

Având o legătură psihică ieşită din comun, cum nu s-a mai întâlnit de secole,
cele două eroine încearcă să facă faţă ameninţărilor…

Doar cea mai bună
prietenă te poate apăra
de duşmanii tăi
nemuritori…

„Unică şi fascinantă… 
Cititorii vor sorbi din
această serie multă vreme
de acum încolo.” 
— VOYA

Traducere din limba engleză de 
Cătălin Pruteanu, 384 pag., 
13x20 cm, cartonată, 44,90 lei, 
ISBN 978-973-102-260-4

ACADEMIA 
VAMPIRILOR 1

BESTSELLER 
NEW YORK TIMES
www.vampireacademybooks.com
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RICHELLE MEAD
Iniţierea

Traducere din limba engleză de 
Cătălin Pruteanu, 384 pag., 
13x20 cm, cartonată, 44,90 lei, 
ISBN 978-973-102-265-9

Lissa Dragomir este o prinţesă moroi, cu un rarisim dar de a stăpâni magia
spiritului. Ea trebuie apărată în orice moment de strigoi (morţii vii), cei mai
fioroşi vampiri. Puternicul amestec de sânge omenesc şi vampiresc din venele
Rosei Hathaway, cea mai bună prietenă a Lissei, o face să fie dhampir. Rose şi-a
dedicat viaţa unei misiuni mai mult decât primejdioase: s-o apere pe Lissa de
strigoi, care şi-au jurat s-o facă asemeni lor.

Un atac inopinat al strigoilor pune pe jar toată Academia Sf. Vladimir, care îşi
trimite în grabă elevii într-o vacanţă obligatorie la schi. Dar peisajul mirific de
iarnă şi staţiunea elegantă din Idaho nu oferă decât un iluzoriu sentiment de
siguranţă. Cum trei dintre elevi fug din cantonament pentru a-i ataca la rândul
lor pe oribilii strigoi, Rose şi Christian îşi unesc eforturile pentru a le sări în
ajutor. Numai că eroismul are preţul lui…

Când iubirea şi gelozia 
se ciocnesc pe pârtie,
vacanţa de iarnă
devine sângeroasă…

„Un roman captivant…” 
— BOOKLIST

ACADEMIA 
VAMPIRILOR 2

BESTSELLER 
NEW YORK TIMES
www.vampireacademybooks.com
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RICHELLE MEAD
Atingerea umbrei

Lissa Dragomir este o prinţesă moroi, cu un rarisim dar de a stăpâni magia
spiritului. Ea trebuie apărată în orice moment de strigoi (morţii vii), cei mai fioroşi
vampiri. Puternicul amestec de sânge omenesc şi vampiresc din venele Rosei
Hathaway, cea mai bună prietenă a Lissei, o face să fie dhampir. Rose şi-a dedicat
viaţa unei misiuni mai mult decât primejdioase: s-o apere pe Lissa de strigoi, care
şi-au jurat s-o facă asemeni lor.

O premoniţie întunecată încolţeşte în mintea lui Rose şi umbre fantomatice
prevestesc un rău cumplit ce se apropie tot mai mult de porţile de fier ale
Academiei. Strigoii strâng cercul şi cer răzbunare pentru vieţile luate de Rose.
Într-o luptă mai aprigă decât cel mai înfricoşător coşmar, Rose va trebui să aleagă
între viaţă, dragoste şi cele două fiinţe care contează cel mai mult pentru ea… dar
oare alegerea ei înseamnă că doar unul dintre ei va supravieţui? 

Traducere din limba engleză 
de Adrian Deliu, 544 pag., 
13x20 cm, cartonată, 49,90 lei, 
ISBN 978-973-102-268-0

Ce s-ar întâmpla dacă, 
dând ghes inimii, Rose
şi-ar pierde cea mai
bună prietenă pentru
totdeauna?

ACADEMIA 
VAMPIRILOR 3

BESTSELLER 
NEW YORK TIMES
www.vampireacademybooks.com
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RICHELLE MEAD
Jurământ de sânge

Atacul recent de la Academia Vampirilor a fost cel mai violent din istoria şcolii,
sacrificând vieţi de elevi moroi şi dhampiri, profesori şi gardieni. Ba, mai mult,
strigoii au luat cu ei un număr de victime… 

Dar pentru Rose una singură contează… Dimitri Belikov. Şi este obli gată acum
să aleagă: fie îşi respectă jurământul vieţii, acela de a o apăra pe Lissa — cea mai
bună prietenă a ei şi ultima supra vie ţuitoare a neamului Dragomir —, fie să re-
nunţe la Academie şi să se aventureze în lume, vânându-l pe bărbatul iubit. Va tre-
bui să meargă până la capătul pământului ca să-l găsească pe Dimitri şi să-şi
respecte jurământul pe care i l-a făcut, implorată de el. Dar întrebarea este, atunci
când va sosi momentul, va mai vrea el să fie izbăvit? Iar Rose, va găsi ea tăria de
a-l ucide?

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

Până unde va merge
Rose ca să-şi ţină
jurământul?

ACADEMIA 
VAMPIRILOR 4

BESTSELLER 
NEW YORK TIMES
www.vampireacademybooks.com
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RICHELLE MEAD
Limitele spiritului

ACADEMIA 
VAMPIRILOR 5

După o lungă şi tulburătoare călătorie până în oraşul natal al lui Dimitri din
Siberia, Rose Hathaway s-a întors la Sf. Vladimir — şi la cea mai bună prietenă a
ei, Lissa. Sunt în pragul absolvirii, iar fetele de-abia aşteaptă ca viaţa de dincolo
de porţile de fier ale Academiei să înceapă. Dar inima lui Rose încă mai tânjeşte
după Dimi  tri, şi ştie prea bine că el pândeşte ascuns undeva, nu departe. 

Nu a reuşit să-l ucidă atunci când a avut şansa. Iar acum, cele mai rele temeri
ale ei sunt pe cale să se adeverească — Dimitri, strigoiul, o vânează. Numai că de
data aceasta nu mai vrea s-o convingă să i se alăture, ci s-o ucidă. 

Dimitri i-a acordat lui
Rose o ultimă şansă. 
Dar alegerea făcută de
ea nu a fost cea bună…

Traducere din limba engleză 
de Adrian Deliu, 576 pag., 
13x20 cm, cartonată, 49,90 lei, 
ISBN 978-973-102-308-3

BESTSELLER 
NEW YORK TIMES
www.vampireacademybooks.com



RICHELLE MEAD
Sacrificiu final

ACADEMIA 
VAMPIRILOR 6

Î N  C U R Â N D !



O NEMURITOARE FRUMOAS| {I OBRAZNIC|… 
SUSPANS, CRIME {I MULT SEX FIERBINTE!

AUTOAREA BESTSELLERULUI ACADEMIA VAMPIRILOR
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RICHELLE MEAD
Tristeţi de sucub

GEORGINA
KINCAID 1

Georgina Kincaid este sucub – adică un demon sexy şi plin de glamour, care
seduce muritorii şi le absoarbe energia.

Deşi aparent să fii sucub pare ceva spectaculos, Georgina nu poate avea o viaţă
amoroasă normală, căci asta ar însemna să facă rău celor doi bieţi muritori de care
se simte atrasă, scriitorul Seth Mortensen şi fermecătorul Roman. 

Dragostea trece însă pe locul secund atunci când în lumea nemuritorilor din
Sea�le se iveşte o ameninţare: vampiri şi drăcuşori deopotrivă sunt atacaţi, iar
Georgina, investigând de una singură, descoperă existenţa unor creaturi respinse
atât de rai, cât şi de iad, şi care vor să se răzbune…

O combinaţie explozivă 
între Buffy şi 
Totul despre sex

„Sexy, spumoasă 
şi insolentă!”
– Michelle Rowen

Traducere din limba engleză şi note 
de Mariana Piroteală, 416 pag., 
13 x 20 cm, cartonată, 44,90 lei, 
ISBN 978-973-102-298-7



GEORGINA
KINCAID 2

Î N  C U R Â N D !

RICHELLE MEAD
Nopţi de sucub



RECOMANDAT DE:



KELLEY ARMSTRONG s-a născut în 1968. A absolvit Facultatea de Psihologie
la University of Western Ontario, după care a studiat programare PC,
pentru ca în final să se dedice cu totul scrisului.  Este căsătorită, are trei
copii şi locuieşte în Ontario, Canada. 

Romanele ei se înscriu în genul fantasy contemporan, cu personaje
suprarealiste ca vrăjitoare, şamani, fantome, vârcolaci, demoni, vampiri,
şi cu puternice elemente romantice.

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

KELLEY ARMSTRONG
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Invocarea

Traducere din limba engleză şi note 
de Cristina Jinga, 448 pag., 13 x 20 cm, 
cartonată cu supracopertă, 39,90 lei, 
ISBN 978-973-102-283-3

Chloe Saunders vede persoane de mult moarte. Da, exact la fel ca în filme.
Problema e că, în viaţa de fiecare zi, dacă spui că vezi fantome ajungi imediat la
balamuc. Şi la 15 ani, tot ceea ce vrea Chloe e să aibă prieteni la şcoală şi un băiat
să o remarce. Dar atunci când o fantomă deosebit de violentă o bântuie, Chloe se
face remarcată din cu totul alte motive.  Purtarea ei aparent bizară o duce la Casa
Lyle, un centru pentru ,,adolescenţi tulburaţi”. La început, Chloe este hotărâtă să
stea retrasă. Dar apoi colega ei de cameră dispare, după ce mărturiseşte că are un
poltergeist, iar câţiva alţi pacienţi încep şi ei să aibă o purtare paranormală. Poate
fi aceasta o coincidenţă? Sau Casa Lyle nu este ceea ce pare? 

KELLEY ARMSTRONG
FORŢELE RĂULUI ABSOLUT 1

,,Acest roman plin de
suspans creează o lume de
dincolo secretă, unde unii
oameni sprijină şi ajută
fiinţe supranaturale, în
vreme ce alţii le persecută.
Armstrong combină
momente de groază cu
relaţii adolescentine şi
puţin mister pentru a crea
un roman captivant. 
Cu siguranţă, cititorii vor
aştepta cu nerăbdare
volumul următor.”
— SCHOOL LIBRARY JOURNAL

www.chloesaunders.com
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Revelaţia
KELLEY ARMSTRONG

FORŢELE RĂULUI ABSOLUT 2

Chloe Saunders fusese o adoles centă normală — sau cel puţin aşa crezuse.
Apoi a aflat şocantul adevăr — era un experiment ştiinţific ambulant. Modificată
genetic la naştere de către o sinistră echipă de oameni de ştiinţă, cunoscuţi ca
Grupul Edison, Chloe este o anomalie, o puternică necromantă care poate vedea
spirite şi poate chiar readuce morţii la viaţă, adesea cu înspăi mân tă toare
consecinţe. Mai rău, din pricina puterilor ei tot mai mari a devenit o ameninţare
pentru ultimii membri rămaşi în Grupul Edison, care au decis că e timpul să
pună capăt experimentului — definitiv…

Acum, Chloe încearcă să scape cu viaţă fugind, împreună cu alţi trei
adolescenţi cu puteri supranaturale — un vrăjitor fermecător, un vârcolac cu
probleme şi o vrăjitoare temperamentală. Împreună au o şansă de a-şi dobândi
libertatea — dar poate Chloe să aibă încredere în noii săi prieteni?

„Revelaţia este un
roman încă şi mai reuşit
decât Invocarea. Chloe
şi prietenii ei adolescenţi
supranaturali se
străduiesc să găsească un
ajutor în lupta împotriva
grupului care încearcă
să-i ia ostatici, şi nu
există nici un moment
trenant în călătoria lor şi
nici un rând neizbutit în
scrierea lui Armstrong.”
—Charlaine Harris

Traducere din limba engleză şi note 
de Cristina Jinga, 416 pag., 13 x 20 cm, 
cartonată cu supracopertă, 44,90 lei,
ISBN: 978-973-102-303-8

www.chloesaunders.com
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Răfuiala
KELLEY ARMSTRONG

FORŢELE RĂULUI ABSOLUT 3

Cutremurătorul 
final al palpitantei
trilogii FORŢELE 
RĂULUI ABSOLUT

Categoric anormal.

BESTSELLER 
NEW YORK TIMES

În Răfuiala, sus pan sul ajunge la apogeu. Chloe Saunders şi prietenii ei modi -
ficaţi genetic se află în sfârşit în siguranţă, departe de Grupul Edison. Dar,
nesiguri în privinţa intenţiilor noilor lor protectori, Chloe, Derek, Simon şi Tori
se simt prinşi într-o capcană şi nu se pot hotărî în privinţa paşilor următori pe
care îi au de făcut pentru a-şi salva pielea şi pentru a le elibera şi pe Rae şi pe
mătuşa Lauren. Când casa cea sigură în care se ascund brusc nu mai pare atât de
sigură, cei patru prieteni se văd nevoiţi să fugă din nou — iar de data aceasta
miza este mult mai mare. 

Traducere din limba engleză şi note 
de Cristina Jinga, 448 pag., 13 x 20 cm, 
cartonată cu supracopertă, 44,90 lei,
ISBN: 978-973-102-307-6

www.chloesaunders.com



bine aţi venit 
în morganville,

texas! 
nu rămâneţi 

pe afară 
după ce se lasă 
întunericul…

RACHEL CAINE
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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
Vampirii din Morganville, Rachel Caine este autoarea şi a popularei
serii Weather Warden, care cuprin de Ill Wind, Heat Stroke, Chill Fac-
tor, 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 Sacri-
fice Moon (Stargate SG-1), 2004. Rachel şi soţul ei, artis tul 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-leo pard botezată Shelley (după
poet, fireşte).

Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.rachelcaine.com.

RACHEL CAINE
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Casa de sticlă
RACHEL CAINE VAMPIRII DIN 

MORGANVILLE 1

Morganville este un mic oraş universitar din inima Texasului, plin de
personaje ciudate… unele chiar malefice. Atunci când studenta Claire Danvers
se mută din campus într-una dintre cele mai vechi case din Morganville, ea
descoperă că persoanele cu care împarte locuinţa nu dau prea multe semne de
viaţă. Cu toate acestea, ele o vor apăra pe Claire, atunci când cele mai tainice
secrete ale oraşului vor ieşi la lumină, lacome de sânge proaspăt.

Bine aţi venit în
Morganville, Texas! 
Nu rămâneţi 
pe afară 
după ce se lasă 
întunericul…

„Lumea vampirilor lui
Caine este formidabilă…
Fanii Amurg nu trebuie
să o rateze!” 
– World Nerd

Traducere din limba engleză şi note 
de Adrian Deliu, 384 pag., 
13x20 cm, cartonată, 39,90 lei, 
ISBN: 978-973-102-296-3
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Balul fetelor moarte

Claire Danvers nu duce lipsă de provocări… cum ar fi viaţa printre creaturile
nopţii. Partea bună este că are un straşnic vecin de cameră (care are obiceiul să
dispară odată cu răsăritul soarelui) şi un nou iubit (care are talentul de a da
veşnic de necazuri). Între timp, o frăţie îşi organizează anualul Bal al Fetelor
Moarte şi – surpriză! – Claire şi prietena ei Eve, proscrisă ca şi ea, sunt invitate.
Fetele se duc la petrecere, sperând să găsească acolo ajutorul de care au nevoie
pentru salvarea lui Shane. Dar când află adevăratul motiv al invitaţiei, întregul
iad se dezlănţuie, fiindcă de data aceasta viii şi morţii deopotrivă sunt gata să
sfâşie cortina nopţii.

„Rachel Caine le oferă
cititorilor momente
supranaturale pline de
primejdii.” 
– Darque Reviews

„Dacă Rachel Caine 
nu este pe lista voastră 
de cumpărături
obligatorii, treceţi-o
imediat, 
fără ezitare!” 
– The Eternal Night

RACHEL CAINE VAMPIRII DIN 
MORGANVILLE 2

Traducere din limba engleză şi note 
de Adrian Deliu, 384 pag., 
13x20 cm, cartonată, 39,90 lei, 
ISBN: 978-973-102-300-7



Aleea Întunericului
RACHEL CAINE VAMPIRII DIN 

MORGANVILLE 3

Î N  C U R Â N D !



RECOMANDAT DE:

Sânge AlbastruS â n g e A l b a s t r u

M E L I S S A  D E  L A  C R U Z
Cufundată într-un univers al vampirilor şi având drept cadru sclipitorul New York, 

saga Sânge Albastru va fi citită pe nerăsuflate!
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MELISSA DE LA CRUZ este autoarea bestsellerului pentru adolescenţi 
The Au Pairs şi co-autoarea 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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Sânge Albastru
MELISSA DE LA CRUZ

SÂNGE ALBASTRU 1

În mijlocul familiilor din elita newyorkeză se ascunde o societate secretă de
americani celebri ai căror strămoşi au ajuns în Lumea Nouă, călătorind pe cora-
bia Mayflower. Membrii acesteia sunt puternici şi bogaţi — şi, în realitate, nu sunt
fiinţe umane. Sunt cei cu Sânge Albastru, un străvechi grup de vampiri.

Schuyler Van Alen nu s-a integrat niciodată la Duchesne, o şcoală particulară
de prestigiu din New York. Preferă să poarte haine lălâi şi vintage în locul toale-
telor de la Prada şi perlelor afişate de colegele ei; în plus, locuieşte împreună cu
bunica sa, o persoană retrasă, într-o vilă în care mai răzbate încă fastul vremuri-
lor de odinioară. Schuyler este o singuratică... şi este fericită aşa.

Dar când împlineşte cincisprezece ani, viaţa i se schimbă dramatic. Îşi desco-
peră un întreg mozaic de vene albastre pe braţe şi începe să aibă pofte nebănuite…
de a devora carne crudă. Pe de altă parte, moartea misterioasă a unei colege de la
Duchesne îi bântuie gândurile. Şi ce este şi mai ciudat, Jack Force, cel mai popu-
lar băiat din şcoală, dintr-odată pare a fi interesat de ea.

„Toţi cei cărora le plac
cărţile cu vampiri se vor
îndrăgosti de Sânge
Albastru. De la Cruz
creează o lume perfect
credibilă şi fascinantă… 
un captivant mister
suprana tural, ce se
derulează într-un ritm
alert.” – Lynne Ewing

Traducere din limba engleză de 
Mădălina Andrei, 320 pag., 13x20 cm, 
cartonată cu supracopertă, 44,90 lei, 
ISBN 978-973-102-305-2

Schuyler vrea să afle 
ce secrete ascund cei 
cu Sânge Albastru. 
Dar nu cumva pericolul 
o pândeşte şi pe ea?

bluebloodsbooks.com
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Bal mascat
MELISSA DE LA CRUZ

SÂNGE ALBASTRU 2

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

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. 

„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 

„O privire iscoditoare, ca
de voyeur, aruncată spre
vieţile magnaţilor din
Manhattan – care,
întâmplarea face, sunt
chiar vampiri.” 
– Kirkus Reviews
bluebloodsbooks.com

Traducere din limba engleză 
de Mădălina Andrei, 13x20 cm, 
cartonată cu supracopertă
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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.

„M-am amuzat scriind aceste povestiri. Unele sunt foarte vesele şi altele
mai serioase, dar toate pun în lumină o bucăţică din viaţa lui Sookie şi
perioade care nu au fost amintite în cărţi. Sper că o să vă facă la fel de multă
plăcere să le citiţi pe cât mi-a făcut mie să le scriu. Să înceapă distracţia!”

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

CHARLAINE HARRIS
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Un război al zânelor a lăsat în haos comunitatea supranaturală din 
Bon Temps, Louisiana, iar pe Sookie Stackhouse, eroina telepată, sleită psihic şi
fizic. Chiar şi având în vene sângele a doi vampiri, Sookie se reface cu mare
greutate. Cele mai rele sunt însă rănile sufleteşti provocate de pierderea unor
persoane dragi şi boala primului ei iubit, vampirul Bill.

Sookie este rănită şi furioasă. Singura alinare i-o aduce
dragostea lui Eric Northman. Dar nici măcar relaţia lor nu
se desfăşoară fără momente tensionate. Dacă la toate
acestea mai adăugăm şi faptul că, după ferecarea portalului
spre lumea zânelor, au rămas în rândul oamenilor câteva
zâne dornice de răzbunare, înţelegem de ce Sookie nu are
nici o şansă să trăiască în tihnă. Şi încă ceva: una dintre
zâne este mânioasă, foarte, foarte mânioasă…

Nu rata]i

serialul de mare succes
bazat pe romanele cu 
Sookie Stackhouse.

Doar la

     

  

Moarte în familie
CHARLAINE HARRIS

VAMPIRII SUDULUI 10

Volumul 10 din 
Vampirii Sudului,
serie care stă la baza
serialului TRUEBLOOD, 
o producţie originală HBO

„O magică şi incitantă reali-
zare în tradiţia poveştilor cu
vampiri.”— Houston Chronicle

„Harris este neîntrecută în
crearea mai multor lumi
paranormale şi contopirea
acestora cu realitatea noastră.
Şi totul se petrece cu mult
umor, suspans şi fantezie.” 
— Tulsa World

Traducere din limba engleză şi note 
de Adrian Deliu, 480 pag., 10,2x18 cm, 
39,90 lei, ISBN 978-973-102-280-2
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Traducere din limba engleză de 
Ana-Maria Nica, 192 pag., 10,2x18 cm, 
29,90 lei, ISBN 978-973-102-267-3

Atingerea morţii adună într-un singur volum toate povestirile cu Sookie
Stackhouse. O ocazie minunată de a întâlni multe dintre personajele preferate ale
seriei Vampirii Sudului. Apar aici Sam, Terry, Bill, Eric, Pam, Claude şi Claudine,
Bubba şi mulţi alţii. Alături de ei, cea mai amuzantă, sexy, romantică şi impulsivă
blondă: Sookie!

Acţiunea povestirilor se petrece în orăşelul Bon
Temps, unde locuieşte şi eroina noastră, cândva un loc
liniş tit, dar care devine foarte animat de când vampirii,
vârcolacii, teriantropii şi zânele dau târcoale şi pro -
voacă tot felul de incidente. Totul se petrece, aşa cum
ne-am obişnuit, într-un ritm ameţitor. Nu lipsesc
umorul, senzualitatea, fantezia şi suspansul.

Nu rata]i

serialul de mare succes
bazat pe romanele cu 
Sookie Stackhouse.

Doar la

     

  

Atingerea morţii.Povestiri cu Sookie Stackhouse

CHARLAINE HARRIS

„Dacă nu aţi citit seria cu
Sookie Stackhouse a lui
Charlaine Harris, atunci
aţi pierdut şansa de a
savura cea mai
provocatoare serie cu
vampiri pentru adulţi
apărută vreodată.” 
— The New York Times
Book Review

New York Times
Bestseller
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HEATHER DAVIS
Nu plânge sub clar de lună

Traducere din limba engleză şi note de 
Carmen Botoşaru, 304 pag., 13x20 cm, 
cartonată cu supracopertă, 39,90 lei, 
ISBN 978-973-102-274-1

Lumina lunii îţi poate 
schimba radical viaţa.
Şi totul începe atât 
de simplu…
Tu. El. Luna. Te-ai ars!

www.heatherdavisbooks.com

Poate că în ultima vreme Shelby a făcut câteva greşeli în relaţiile cu băieţii
(dar de unde să ştie că Wes „împrumutase” acel Porsche?). Însă mama ei vitregă
reacţionează de-a dreptul exagerat când o prinde seara — după ora la care ar fi
trebuit să fie în casă — sărutându-se cu un coleg de liceu. Urmarea? Toate
planurile de vară ale fetei sunt anulate, iar ea se vede nevoită să-şi facă bagajele
şi să plece într-o tabără de reeducare. Adio rochie de bal! Adio bocanci de mers
în drumeţii!

Dar Tabăra Semilunii devine un loc interesant când în cale îi apare fermecătorul
Austin Bridges al III-lea, fiul unei vedete rock. Tânărul ascunde însă un teribil
secret, pe care i-l dezvăluie noii sale prietene: este vârcolac! Shelby ştie limpede că nu
ar trebui să se încurce cu un băiat care i-ar complica viaţa, dar nu poate întoarce
spatele unui tip aflat la greu, mai ales când acesta arată atât de bine! De aici nu mai
este decât un pas până la o poveste de iubire, din care nu lipseşte magia clarului de
lună…

Heather Davis
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TANYA HUFF    
Preţul sângelui 

Traducere din limba engleză şi note 
de Iulia Arsintescu, 384 pag., 
13x20 cm, 39,90 lei, 
ISBN 978-973-102-276-5

Vicki Nelson, fost detectiv la Brigada Omucideri a Poliţiei din Toronto, în
prezent detectiv particular, este martoră la primul atac al forţei întunecate care
în curând va răspândi domnia terorii asupra metropolei canadiene. 

Pe măsură ce omorurile înfricoşătoare se înşiră unul după altul, Vicki se vede
prinsă în plasa unei anchete care o face să reia relaţia pasională şi furtunoasă cu
fostul ei partener din poliţie, Mike Celluci, chiar dacă între timp face echipă cu
scriitorul Henry Fitzroy într-o încercare disperată de a lua urma atacatorului.
Pentru că Fitzroy, care este vampir şi fiul bastard al regelui englez Henric VIII,
posedă cunoştinţe mai presus de cele ale muritorilor…

„Huff este unul dintre cei
mai buni scriitori de
fantasy pe care îi avem…
personajele ei ne rămân în
amintire chiar şi după ce
detaliile intrigii au fost de
mult uitate.” — Chronicle

CĂRŢILE SÂNGELUI 1

Scriitoarea canadiană TANYA HUFF este autoarea seriei The Blood Books
(Cărţile sângelui), adaptată pentru televiziune sub titlul Blood Ties
(Legături de sânge) în 2007. A publicat mai multe serii de proze în
genul fantastic sau science-fiction. Trăieşte exclusiv din scris şi duce o
viaţă absolut normală, cu ipotecă, maşini şi multe pisici.



TANYA HUFF
Urma sângelui 

CĂRŢILE SÂNGELUI 2

Î N  C U R Â N D !

„Nimeni nu gâdilă simţul umorului şi nu îngheaţă sângele în vine
mai bine decât Tanya Huff.” — Romantic Times
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VIRGINIA BLACKBURN
Robert Pattinson: Biografia neoficială

Traducere din limba engleză de 
Adrian Deliu, 15x23 cm, 
cartonată cu supracopertă, 
16 pagini foto color, 44,90 lei
ISBN: 978-973-102-285-7

Virginia Blackburn schiţează un portret năucitor al acestei figuri iconice,
indiferent dacă-i descrie talentele actoriceşti şi calităţile de muzician sau ne
desfată cu întâmplări anecdotice mai puţin cunoscute legate de el. Biografa îi
cercetează inspiraţia şi ambiţiile şi scoate la iveală secrete de culise din filmările
seriei Harry Potter, ca şi bârfe de ultimă oră din lumea filmelor Twilight.

„M-am îndrăgostit de el
fără nici un dubiu şi până
peste cap.” — Twilight

„Excelente fotografii şi o
mulţime de întâmplări şi
anecdote… cum a devenit
un tânăr londonez vedetă
internaţională.” 
— Daily Record

VIRGINIA BLACKBURN este o bine-cunoscută ziaristă şi scriitoare
londoneză. A publicat mai multe biografii ale unor celebrităţi
precum David şi Victoria Beckham, Kylie Minogue, Robbie
Williams şi Ant & Dec. Robert Pattinson este cea dintâi biografie
consistentă a noii senzaţii a ecranului. 
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