
CASA DE VACANÅÃ

AMBRA RADAELLI

Colecåie: Pentru tine
Gen: dramã de familie / umor
Grupã de vârstã: adulåi
Traducãtor: Cerasela Barbone
Format: Bibliotecã (12,5 x 20,0 cm)
Numãr de pagini: 224
Datã apariåie: mai 2009
Preå estimativ: 34,99 RON
ISBN: 978-973-103-940-4

Public åintã:
� femei care iubesc literatura de calitate ce are în centru viaåa, problemele æi pasiunile

femeii universale;
� femei care sunt pasionate de cãråile unor autoare precum Victoria Hislop, Ayelet Waldman,

Sophie Dahl, Danièle Sallenave, Lisa See, Lan Samantha Chang, Anne Fine.

Argumente cheie pentru vânzãri:
� o carte idealã pentru relaxarea din zilele de vacanåã;
� povestea e ruptã din viaåã;
� personajele sunt bine creionate, în ele ne putem regãsi cu toåii;
� carte plinã de umor, deæi dramaticã.

Prezentare serie / colecåie:
Scriitoare din toatã lumea, autoare cunoscute æi premiate, vorbesc în romanele din colecåia Pentru tine

despre familiarul înæelãtor, despre transformãri care lasã urme peste noapte æi nopåi care dau însemnãtate unei
vieåi întregi.

Prin aceste cãråi, Editura RAO invitã publicul sã retrãiascã plãcerea primei cãråi în care s-a regãsit
æi dupã care n-a rãmas la fel.

Poate cã în timpul în care trãim, cel al lecturii pe diagonalã, la semafor, în metrou, între douã
întâlniri, dorinåa Editurii RAO, aceea de a prezenta cãråi care cer æi creeazã o stare, pare desuetã. Noi credem
însã cã emoåia este printre acele „bunuri omeneæti“ care nu trebuie sã se piardã.
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Prezentare titlu:
Se poate ca numai o varã sã schimbe lucrurile într-o familie? Silvia, Valeria æi Oria, trei surori care

trãiesc în Milano, ajung sã petreacã o lunã împreunã, în casa de vacanåã a familiei de la munte. Valeria, fãrã
iubit, lucreazã ca ilustratoare. Niciodatã mulåumitã, fuge tot timpul dupã prieteni æi happy hour, în speranåa
cã se va schimba ceva. I se iveæte o ocazie importantã la serviciu, dar nu profitã de ea, are succes la bãrbaåi,
dar iubirea nu-i e împãrtãæitã. Silvia, 38 de ani, cãsãtoritã, 2 copii, este profesoarã de liceu, trãind o viaåã
plictisitoare, plinã de rutinã. Oria, 45 de ani, sculptoriåã de succes, genialã, dar cu afecåiuni psihice, se aflã
tot timpul sub sedative.

Casa de vacanåã le va schimba vieåile, dezvãluindu-le întorsãturi de situaåie neaæteptate.

Prezentare autor:
Ambra Radaelli s-a nãscut la Milano, în 1969, unde trãieæte æi în prezent. Este ziaristã, iar Casa de vacanåã

este primul ei roman.


