
Citiţi cu răbdare tot textul (Nota redacţiei) 

  

Domnilor colegi și prieteni, 

Intră zilele acestea la tipar romanul ȘEITANII, trilogie alcătuită din volumele 

VIN AMERICANII, PARIS BY NIGHT și LEPĂDAREA DE SATANA. Total 

peste 1400 de pagini. Le-am scris cu ambiția de a oferi cititorilor o carte fără 

pereche nu numai în literatura română. O carte care să le explice în primul rând 

românilor cine sunt, pe ce lume trăiesc și ce șanse au ca lumea aceasta să fie mai 

bună, mai românească. Sic! 

Firul narațiunii, în mare măsură autobiografic, se desfășoară în ultimele luni ale 

anului 1989, cu inserții din alte epoci, cu momente, episoade și personaje 

majoritatea reale. Ultimele pagini îl găsesc pe eroul principal în Piața Romană, 

în ziua de 21 decembrie 1989. Restul, deocamdată, e tăcere... Până veți avea 

romanul în mână! 

  

Dacă nu aveți nimic împotrivă, îl puteți căpăta de la autor, de la mine. Încerc să 

pun la punct o difuzare care să ocolească librăriile, din pricina rabatului 

comercial exagerat al librăriilor: aproape 50% din prețul de vânzare este însușit 

de librari. Voi apela și la librării, firește. Dar încerc la prieteni și cunoscuți 

cartea să ajungă la un preț rezonabil: nu 100 de lei, ci 55-60 de lei, toate trei 

volumele. Cine ia mai multe volume, prețul va fi chiar mai jos ceva. Foarte 

aproape de prețul de producție, de cost!... Mă interesează să scot această carte 

într-un tiraj cât mai mare și cu un preț cât mai mic! 

  

Cartea apare înainte de Crăciun, în „luna cadourilor”. Vă sugerez să faceți la 

prieteni cadou și cartea mea, eventual cu autograf personalizat. Vă vor pomeni și 

copiii copiilor lor pentru asemenea cadou! 

  

Procedura este simplă: Îmi răspundeți prin replay la acest mesaj și la această 

adresă, și îmi comunicați câte trilogii doriți să cumpărați. Dacă este cazul, 

precizați și pe numele cui să fac dedicația autografă a fiecărei trilogii. Prin 

răspunsul dvs mă ajutați să stabilesc dimensiunile tirajului, ale primului tiraj, 

sper, pus în circulație în preajma Crăciunului. Felul cum veți intra în posesia 

volumelor îl stabilim după ce veți face comanda. De la caz la caz. Văzând și 

făcând! 

  

Pentru mine această carte, acest roman-fluviu, a fost o ocazie de „a-i popi pre 

mulți”, cum zice cronicarul. În același timp am vrut să salvez de la uitare câteva 

momente și persoane care aparțin elitei Neamului, eternității românești. Pe 

nedrept ignorate sau uitate. Am avut norocul să dau peste așa ceva și mi-am 

asumat datoria de a le salva, ca pe bunuri de cel mai mare preț ale tezaurului 

național. 

  



Principala mea grijă a fost să nu fiu plictisitor, să nu adoarmă omul cu cartea 

mea în mână... Desigur, dorința de a plăcea cititorului este firească și obligatorie 

pentru un scriitor, pentru un povestaș. Dar grija și mai mare pe care am avut-o 

este să-l ajut pe cititor să priceapă pe ce lume trăim, cât e de frumoasă și de 

odioasă... Mi-am pus mereu întrebarea cine este preocupat să urîțească existența 

noastră. O întrebare pe care ați mai găsit-o în textele mele. De data aceasta 

răspunsul meu este mai cuprinzător, mai precis direcționat, mai documentat. 

Firește, nu lipsește nici povestea sentimentală, aflată sub incidența paradoxului, 

a surprizei. 

  

Evident, nu pot rezuma în câteva rânduri cele aproape 1500 de pagini. 

Ce vreau să realizez prin acest mesaj este o mică operă de colaborare, 

avantajoasă pentru ambele părți: eu sunt interesat ca această carte să ajungă în 

mâna unor cititori cărora le este destinată. Încep cu cei pe care îi cunosc 

personal și le ofer acest aranjament: să nu vă mai bateți capul ce cadou să 

cumpărați persoanelor de pe lista dvs de Crăciun, An Nou etc. Trilogia 

ȘEITANII s-ar putea să fie un cadou potrivit pentru mulți dintre prietenii 

dumneavoastră... 

  

Aștept răspunsul dumneavoastră. Cu toată prietenia, indiferent de răspuns. 

  

  

Ion Coja 

  

PS. Dacă cunoașteți persoane interesate să facă difuzare de carte, în condiții mai 

cumsecade, le puteți da adresa mea, ioncoja13@gmail.com  și telefonul: 0744 

90 38 90. Tot binele! 
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