Romanul SF „Mineral”, 9
lansat ºi la Craiova

E veniment la Târ
gul de car
Târgul
cartt e Gaudeamus

REPORTAJ

Marian Truþã ºi Dãnuþ Ungureanu ºi-au prezentat creaþia
cititorilor prezanþi la Biblioteca Judeþeanã ”Alexandru ºi
Aristia Aman”

Aflaþi în turneul de
promovare a proaspãtului volum produs de
Editura Nemira, cunoscuþii scriitori
Dãnuþ Ungureanu ºi
Marian Truþã au poposit sãptãmâna trecutã
la Craiova, fiind primiþi cu interes de
cititori ºi de membrii
clubului local SFVA.
de Valentin Zarea

U

n prim contact cu cititorii craioveni a avut
loc la Biblioteca Judeþeanã ”Alexandru ºi Aristia
Aman”, unde cei doi scriitoriau fost prezentaþi de Viorel Pîrligras, ºi el un vechi combatant
pe tãrâmul literaturii ºi artei
science-fiction. Discuþiile s-au
centrat pe teme de interes general – fascinaþia genului SF în
filme ºi literaturã, cum se scrie
un roman la patru mâini, dar
mai ales pe ideile de pe marginea noului volum propus cititorilor.

La întâlnirea cu pasionaþii genului SF

O plãcutã revedere cu membrii clublui SFVA
O altã întâlnire cu pasionaþii
genului a avut loc la standul
Editurii Nemira de la Gaudeamus, unde Dãnuþ Ungureanu ºi
Marian Truþã au acordat autografe pe cele douã volume semnate pânã acum împreunã –
„Vegetal” ºi „Mineral”. Seara
s-a încheiat cu o reuniune a celor doi cu clubul local SFVA,
din care îi amintim pe Dan Ninoiu, Mircea Liviu Goga, Mihai Cranta, Victor Martin, Adrian Roºianu, Emil Stanciu.

mioritice sunt tabla de joc a
corporaþiilor care vând nemurire, un viitor în care oamenii
exploreazã universul la bordul
unor asteroizi umanizaþi, iar
societatea rãmasã pe Pãmânt se
zbate între sãrãcie ºi o tehnologie pe care adesea nu o înþeleg.
Romanul „Mineral” continuã
seria începutã în 2014 de scriitorii Marian Truþã ºi Dãnuþ Un-

gureanu cu romanul „Vegetal” (o altã distopie situatã în Oltenia, în care vegetaþia, în special porumbul, are o dezvoltare
agresivã ºi ameninþã chiar supravieþuirea oamenilor). „Vegetal” a câºtigat Premiul pentru
cel mai bun roman SF la Premiile Naþionale SRSFF „Ion
Hobana” 2014 ºi a fost primit
cu mult entuziasm de critica literarã ºi de cititori.

„Mineral”,
o meditaþie
asupra nemuririi
Dãnuþ Ungureanu s-a nãscut în anul 1958, la Calafat. A absolvit Facultatea de Energeticã din Bucureºti ºi a profesat ca inginer câþiva ani, dupã care a început o lungã carierã jurnalisticã,
publicând în cotidiene importante. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România. A debutat cu o povestire în 1981, în revista
ªtiinþã ºi Tehnicã. În 1993 a debutat editorial cu volumul „Marilyn Monroe pe o curbã închisã”. În acelaºi an a publicat la Editura Nemira romanul „Aºteptând în Ghermana”, pentru care a
câºtigat Premiul de Popularitate ºi Premiul I la secþiunea de specialitate a ROMCON. De-a lungul anilor, a semnat numeroase
povestiri pentru diferite publicaþii ºi volume colective. În prezent, se bucurã de o serie de autor la Editura Tritonic. Este cunoscut ºi în calitate de coautor al scenariilor umoristice tv ale
grupului „Vouã”.
www.indiscret.ro

Nemurirea prin contopirea
cu pietrele este promisiunea
unei tehnologii revoluþionare,
pe care eroii romanului „Mineral” o considerã ultima speranþã într-o societate împotmolitã
la limita neputinþelor sale. Totul se învârte în jurul unei poveºti de dragoste cum nu s-a
mai scris vreodatã, între doi
oameni care aproape deveniserã una cu natura, dar cumva se
întâlnesc înainte sã îºi piardã
cu totul identitatea ºi sentimentele. Un viitor în care plaiurile

Marian Truþã s-a nãscut la Bucureºti, a urmat cursurile Facultãþii de Electronicã ºi Telecomunicaþii din cadrul Politehnicii
Bucureºti. Din 2010 coordoneazã Revista Nautilus a Editurii
Nemira. A scris numeroase articole în presa de specialitate ºi a
tradus mai multe volume. Dintre cãrþile pe care le-a semnat,
amintim „Început de anotimp ploios la Ezary”, „Vremea renunþãrii” ºi „A doua venire”. Marian Truþã a câstigat, de-a lungul
anilor, mai multe distincþii, între care Premiul Uniunii Scriitorilor. Membru marcant, ca ºi Dãnuþ Ungureanu, al clubului SRSFF.
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