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„Sunt un copil al Războiului Rece. Cortina de Fier mi-a
ecranat existența. A pus ștampila «Strict interzis» în dreptul
fiecărei decizii pe care am luat-o. Istoria nu reține asemenea
amănunte. Ea spune doar că fiecare a trăit încercând să
supraviețuiască răului. După Ialta și Potsdam, mai multe
generații au fost irosite. La final, unii s-au mântuit pe
baricadele Revoluției, alții nu.

Această carte nu este o istorie a Războiului Rece. Și nici un
volum de memorii. Fiecare om trăiește mai multe vieți în
același timp. Pe una dintre ele o găsiți consemnată în aceste
pagini copleșite de furie și melancolie.” Stelian Tănase
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Despre autor: 

Stelian Tănase este un scriitor, eseist, istoric, politolog, 
publicist, scenarist, regizor, realizator de televiziune și 

analist politic român. Acesta a mai publicat:

•Ficțiune: Luxul melancoliei (1982), Corpuri de iluminat
(1990, roman interzis de cenzură în comunism), 

Playback (1995, roman interzis de cenzură în
comunism), Maestro (2008), Dracul şi Mumia (2010), 

Moartea unui dansator de tango (2011), Skepsis (2012), 
Nocturnă cu vampir opus 1 (2017), Partida de vânătoare

(2018) și Marele incendiator (2019).

•Non-ficțiune: Revoluţia ca eşec (1996), Sfidarea
memoriei. Convorbiri cu Alexandru Paleologu (1996), 
Anatomia mistificării (1997), LA vs. NY (1998), Istoria
căderii regimurilor comuniste. Miracolul Revoluţiei. 

(2009), Elite şi societate. România sub guvernarea Gh. 
Gheorghiu-Dej (1998), Cristian Racovski. Dosar secret 
(2000), Acasă se vorbeşte în şoaptă (2002), Clienţii lu’ 

Tanti Varvara. Istorii clandestine (2005), Cioran şi
Securitatea (2010), Conversații cu Regele Mihai (2018).
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