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Dublă premieră românească:                                                                               Romanian 

Crime Writers Club şi premiile sale 

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2010 – Romanian Crime Writers Club – prima asociaţie a scriitorilor de 

romane poliţiste din România îi premiază, la Târgul de Carte Gaudeamus, pe câştigătorii primului 

concurs de naraţiuni thriller & mystery. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 20 noiembrie, orele 

18:00, la standul trustului Publicaţiile Flacăra, editura Tritonic şi Crime Scene Publishing (standul 

17), nivelul 0.00 al Romexpo, Pavilionul Central, în prezenta scriitorului George Arion şi a editorilor 

Alexandru Arion şi Bogdan Hrib. 

Câştigător al ediţiei 2010 a concursului organizat de RCWC a fost desemnat Denis 

Grigorescu (n. la 15 decembrie 1976 în Piteşti), al cărui roman, Criminali în paralel, va fi 

lansat în aceeaşi seară. Premiul II a revenit scriitorului Ion Ochinciuc. 

Cu aceeaşi ocazie vor fi înmânate diplome: editurii RAO – pentru cel mai bun program 

editorial mistery&thriller in 2010, editurii Nemira – pentru cele mai bune traduceri în limba 

română in 2010, ale unor romane mistery&thriller, seria Andreea Camilleri, traducător 

Emanuel Botezatu, scriitorilor Anders Roslund şi Borge Hellstrom - pentru BOX 21, cel mai 

bun roman străin mistery&thriller tradus în limba română în 2010, şi Jurnalului Naţional, 

pentru promovarea constantă a genului mistery&thriller în România, în 2010. 

Puteţi să aflaţi mai multe despre proiectele pe care RCWC şi le propune în continuare, 

sâmbătă, la standul nostru, unde vă invitam să participaţi şi la lansarile noilor titluri Crime Scene: George Arion / 

Necuratul din Colga, Lucia Verona / Crima de la Jubileu, VT Morogan / Pasiuni primejdioase, Monica Ramirez / 

Asasin la feminin, Gillian Flynn / Locuri întunecate, Arne Dahl / Sânge blestemat – seria InterCrime vol II.                                                                         

Invitaţi – Careul de dame reunit, cu Ivona Boitan şi Oana Stoica Mujea. Editor Bogdan Hrib 

Trustul “PUBLICAŢIILE FLACĂRA” are in portofoliu, peste 30 de titluri: lunare (Flacăra, Rebus, Rebus de Buzunar, Horoscop de Buzunar, 

Sudoku de Buzunar, Integrama de Buzunar, Reţete de Buzunar, Lumea religiilor, Rebus Bis, Rebusache, Integrame & Sudoku, Rebus & Sudoku, 

Integrama Mondenă, Integrama Haioasă, Integrama Sportivă, Integrama Fulger, Integrama Fantastică), anuale, bianuale şi trimes triale, 

majoritatea din categoria de divertisment, care asigură editurii poziţia de lider pe piaţa publicaţiilor de profil. Împreună, publicaţiile Flacăra sunt 

citite lunar de peste 1,7 milioane de cititori. 

TRITONIC GRUP EDITORIAL îşi priveşte cititorul ca pe un prieten, încercând să îi ofere fiecăruia o carte pe gustul său. Colecţiile Premium, 

Caşmir, LIT, SFFH (SF, Fantasy, Horror), Thriller, Comunicare Media, Tritonic Junior, Tritonic Heritage demonstrează dinamismul editurii dar şi 

diversitatea modalităţilor de abordare a pieţei editoriale. Condiţiile tipografice de excepţie, actualitatea titlurilor publicate, precum şi promovarea 

susţinută a autorilor români de valoare, sunt alte trăsături care au individualizat Tritonic în mediul editorial.  

CRIME SCENE PUBLISHING este o editură care a luat fiinţă în 2008, prin eforturile grupurilor editorialeTritonic şi Flacăra. Un imprint care îşi 

propune ca misiune nu doar să aducă titluri noi de romane poliţiste, ci să creeze un spaţiu editorial coerent, bine structurat pe subgenuri, stiluri şi 

şcoli, promovând cei mai buni autori ai literaturii de suspans şi oferind cititorului prilejul de a cunoaşte reperele de valoare ale genului şi de a-şi 

construi astfel o bibliotecă de referinţă.   
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