
 

Chick Lit: Lauren Henderson şi a sa 

Samantha Jones 

 
 

DefiniŃie: “Chick lit” este un gen literar destinat în special femeilor singure, 
carieriste, având între 20 şi 40 de ani. Bineînteles, eroinele se încadrează şi ele in 
categoria de mai sus. DiferenŃa majoră e aceea că majoritatea eroinelor de Chick lit arată 
ca nişte topmodele undercover…  

Dar să revenim. În biblioteca mea se găsesc cele doua exemplare de mai jos.  
 

              
 
 
 
Personal, nu sunt un fan al genului, dar Samantha, eroina seriei de romane a lui 

Lauren Henderson, îmi e oarecum simpatică.  Pentru că se crede un fel de Sherlock 
Holmes, iar eu mă dau in vânt dupa tot ce se apropie de genul poliŃist.  

Citez de pe site-ul Polirom : „Sam Jones e o eroina care iŃi taie răsuflarea, 
capabilă de o încăpăŃânare fermecatoare, cu o conversaŃie inteligentă şi amuzantă şi 
reacŃii impulsive, un antidot viu şi proaspăt pentru atitudinea uneori exagerat de serioasă 
a femeilor-detectiv de astăzi.” (The Times)  
 Aşa o fi cum zic ei. Eu aş fi ceva mai moderată în exprimare. Adică … de ce era 
musai să fie fătuca asta cvasi-dependentă de cocaină? N-am nimic cu alcoolul şi bărbaŃii, 
dar nu pot simpatiza cu o eroină, indiferent cât e de inteligentă, dacă toata ziua, hop Ńop 
cu nasul prin praf…  
 Ca şi fir epic, nu e foarte rău. Cele două carŃi se încadrează cu success în seria „cu 
ce să îmi ocup timpul în tren de la Timişoara la Bucuresti“. Sunt suficient de amuzante şi 
de captivante ca să fie citite până la capat dintr-o bucata (ceea ce n-ar trebui să ia mai 



mult de 3-4 ore). Nu vă va părea rau de banii daŃi pe ele, însă le vei imprumuta cu 
generozitate celorlaŃi, fără să ŃineŃi socoteala cui şi de cât timp le-aŃi dat.  
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