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Carti De Sah Online
Viata unui om singur este volumul de memorii al
regretatului carturar Adrian Marino o autobiografie ce se
opreste la anul 1999. Autorul rememoreaza sase decenii
de existenta cu represiunea deportarea in Baragan si
insingurarea morala de dupa 1989. Manuscrisul face
parte din fondul „Adrian Marino“ al Bibliotecii Centrale
Universitare „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca.
Autobiografie indelung asteptata volumul ce apare
conform dorintei autorului la cinci ani de la moartea sa
captiveaza prin traseul unei vieti de exceptie ca si prin
valoarea culturala a marturiei pe care o aduce. „In
cateva cuvinte: de sase decenii cel putin gandesc mereu
altfel aproape in toate domeniile. Scara mea de valori
incepand cu valorile culturale si ideologice este net
deosebita de a mediilor sociale si culturale pe care le-am
strabatut obligat sau nu. Iar o astfel de singuratate – care
nu este nici sentimentala nici sociala – este greu de
suportat. O suferinta abstracta rece. O revolta
permanenta si fara solutie. Mai totdeauna inexprimabila
si incomunicabila. Nu doresc nimanui o astfel de
contrarietate si uzura interioara. Fara iesire si fara o
adevarata consolare. Incerc totusi s-o pun pe hartie s-o
definesc si s-o descriu cu maxima claritate. Doresc sa
scriu totusi «cartea» vietii mele in toate sensurile
cuvantului. Sa-mi afirm identitatea «personalitatea» buna
rea asa cum a fost.“ (Adrian Marino)
Ce scriitori aveau succes la public în România
comunist?? Cum procedai ca s? ob?ii pe sub mân?
c?r?ile sau discurile preferate? Cine lua parte la
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spectacolele Cenaclului Flac?ra sau la Cântarea
României? Autorii propun relat?ri emo?ionante,
amuzante sau insolite despre propriile experien?e
culturale de dinainte de 1989. Împreun?, pove?tile lor
formeaz? o imagine de ansamblu a consumului cultural
din comunism, în care c?r?ile, teatrul, muzica, filmele,
revistele erau tot atâtea pete de culoare pe fundalul unei
perioade ap?s?toare ?i cenu?ii.
Ora?ele din câmpie încheie „Trilogia Frontierei“, din
care mai fac parte romanele C?lu?ii mei, c?lu?i frumo?i ?i
Marea trecere. Ac?iunea, plasat? în 1952, urm?re?te
prietenia ce se leag? între cei doi protagoni?ti ai
romanelor anterioare, John Grady Cole ?i Billy Parham,
la un ranch texan din apropierea grani?ei cu Mexicul.
Viitorul lor pare din ce în ce mai nesigur într-o lume care
se schimb? radical. Billy Parham se las? atras în visul
nebunesc al lui John Grady, care s-a îndr?gostit de o
prostituat? mexican? ?i s-a hot?rât s? o elibereze din
mâinile proxenetului ei ?i s-o ia de nevast?. Dragostea
lor se dovede?te îns? pe cât de inevitabil?, pe atât de
periculoas?.
"The Book of Secrets is the finest and most profound of
Deepak Chopra’s books to date. Want the answers to
the secrets of life? Let me recommend that you start right
here." —Ken Wilber, author of A Brief History of
Everything We all want to know how to find a soul mate,
what career would be most fulfilling, how to live a life with
meaning, and how to teach our children well. We are
looking for a personal breakthrough, a turning point, a
revelation that brings with it new meaning. The Book of
Secrets—a crystalline distillation of insights and wisdom
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accumulated over the lifetime of one of the great spiritual
thinkers of our time—provides an exquisite new tool for
achieving just that. Every life is a book of secrets, ready
to be opened. The secret of perfect love is found there,
along with the secrets of healing, compassion, faith, and
the most elusive one of all: who we really are. We are
still mysteries to ourselves, despite the proximity of these
answers, and what we most long to know remains
lodged deep inside. Because answers to the questions at
the center of life are counterintuitive, they are often
hidden from view, sequestered from our everyday gaze.
In his ongoing quest to elevate our experience,
bestselling author Deepak Chopra has isolated fifteen
secrets that drive the narrative of this inspiring book—and
of our lives. From "The World Is in You" and "What You
Seek, You Already Are" to "Evil Is Not Your Enemy" and
"You Are Truly Free When You Are Not a Person," The
Book of Secrets is rich with insights. It is a priceless
treasure that can transport us beyond change to
transformation, and from there to a sacred place where
we can savor the nectar of enlightenment.
Ini?iind un proiect ambi?ios, Editura ALLFA public? prima
serie de Opere complete ale unui autor român în via??.
Bujor Nedelcovici este primul scriitor care va avea
adunate sub sigla ALLFA toate lucr?rile sale. Roman al
realit??ii absurde ?i al nelini?tii omului autoexilat, Al
doilea mesager, dup? cele trei variante din laboratorul de
crea?ie, a avut un destin ciudat, chiar de la apari?ia sa,
în România, când a stârnit, la Uniunea Scriitorilor,
reac?ia lui Dan Desliu: „Ismail Kadare, scriitorul albanez,
î?i public? romanele în Occident. În schimb, noi, în loc s?
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fim mândri c? un coleg de-al nostru a publicat o carte la
Paris, îl d?m afar? ?i îl hulim.“
S? redescoperi ast?zi Drumul M?t?sii înseamn? s? mergi
nu doar pe urmele comer?ului ?i armatelor din vechime,
ci ?i ale ideilor, religiilor ?i inven?iilor care au marcat
istoria lumii. C?l?torind cu autobuzul, camionul, c?ru?a
tras? de m?gari sau pe c?mile, Colin Thubron a str?b?tut
în opt luni peste 11.000 de kilometri – din inima Chinei
pîn? în mun?ii Asiei Centrale, din nordul Afganistanului ?i
câmpiile Iranului pân? în Turcia kurd? –, explorând o
lume veche cuprins? de efervescen?a modernit??ii.
Jocul de sah poate deveni un factor primordial in
educatia si formarea caracterului si gandirii unei
persoane. Sahul face apel principiile de baza ale teoriei
invatarii psihologice: memoria, recunoasterea modelelor,
strategii si tactici. Toate aceste variabile interactioneaza
in timpul unui joc de sah si produc rezultatele procesului
de gandire umana: o victorie sau o pierdere. Numarul de
miscari si variatii posibile este extrem de mare in sah,
chiar daca acest numar este finit. Astfel, jocul poate fi
analizat si organizat pentru studiu, la fel ca muzica,
calculul sau limbile straine. Jucatorul are posibilitatea
astfel sa apeleze, in limita regulilor, la scheme si sisteme
prestabilite, inclusiv deschideri, jocul de mijloc si jocul
final. pentru a obtine victoria. La fel ca in viata.
Oglinda ?i drumul inventariaz? semnalmente specifice prozei
române?ti postdecembriste, dar ?i continuit??i identificabile cu
cele dou? mari perioade din trecutul recent: interbelic? ?i
comunist?. C?r?ile a peste o sut? de prozatori sunt, mai întâi,
martore ale dosarului despre starea prozei. Dac? prima
sec?iune survoleaz? marile teme la zi – rela?ia dintre istorie ?i
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fic?iune, destinul personajului literar în era mic?or?rii omului,
eroticul ?i thanaticul (revolu?ii ?i tabuuri) –, în cea de-a doua
sec?iune prozatorii sunt convoca?i în schi?e de portret cu
pledoarii individuale.
Chess is experiencing a new wave of popularity in schools,
and it's educational too. Organisations like Chess in Schools
are promoting it as the perfect way to develop analytical
thinking skills, foster the competitive instinct – and provide a
lot of fun along the way. This cute, character-based book,
aimed at children aged 7 and up, is a complete guide to
chess for those starting out in the game. In straightforward,
animated language, Jess and Jamie – two rough-and-tumble
kids who are obsessed with chess – explain everything you
need to know, from first sitting down at the board to sneaky
tricks to help you beat your opponents. The book explains
who the pieces are and how they move (and that we're talking
about pawns, not prawns), how to reach checkmate (or, in
Jess's words, 'how to kill the king'), and the concept of the
opening, middlegame and endgame. It also introduces the
idea of chess etiquette - and explains why: sometimes no one
wins and a game ends in stalemate. Friendlier and more fun
than the average children's chess book, The Batsford Book of
Chess for Children should become an essential addition to
any child's bookshelf.
Cititi un interviu cu autoarea pe AgentiadeCarte.ro.Cu un titlu
inspirat de istoria personala a tatalui autoarei care a fost ranit
in al doilea razboi mondial la Oarba de Mures si si-a pierdut
mare parte din mandibula volumele de memorialistica ale
Doinei Uricariu sunt construite asemenea unuia scris la doua
maini. Pe tot cuprinsul lor amintirile cele mai diverse ale
autoarei se alatura convorbirilor cu relevanta istorica purtate
cu Regina Ana. Amintirile il au in prim-plan pe tatal autoarei
dar si numeroasele personalitati intalnite in timp ce
convorbirile cu Regina Ana se constituie intr-o veritabila
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istorie a secolului XX european si a caselor regale din
Europa.„Paginile cuprinse sub acest titlu surprinzator pentru
o carte de amintiri si convorbiri sunt o provocare a memoriei
mele si a celorlalti. Asa cum mari chirurgi au reconstituit
maxilarul inferior al tatalui meu printr-o reconstructie
chirurgicala si estetica exemplara si eu am incercat sa refac
memoria istoria si o parte din romanul omului european in
secolul XX traind liber sau in lagarul socialist. Din sute de
povesti traite de mine si de parintii mei din convorbirile de la
Versoix cu Regina Ana un om si un martor exceptional al
veacului. Din teatrul infinit al memoriei ce trece din viata in
cartile bibliotecilor vii pentru a putea trai intr-o singura viata
cat mai multe vieti. Numai asa putem privi lumea cu cat mai
multe perechi de ochi de la cei ai furnicii la cei care o
scruteaza sub microscop ca s-o vindece. De la privirea
broastei din miluri la aceea a vulturului in inaltimi ravnita de
filosof.“ (Doina Uricariu)Cuprins: Istoria in cer si pe pamant
Un arbore genealogic Inainte si dupa crahul economic Unde
suntem acasa? O galerie a mornarhiilor europene Pe front
Tabloul pacii Al cui va fi viitorul In cate feluri se apropie lumea
de istorie
Ciuli, Telu, Dudu, Coco?el, Maricica, Trache, Safta, Paraica,
popa Sacaz, Tita, Lupa ?i fra?ii lui, Nicu ?i Leana, Titel, Bala
?i Valerica sunt locuitorii lumii fantastice din afara ora?elor.
Visele lor sunt vie?i paralele, iar st?rile de veghe sunt vise.
Oamenii se bucur?, sufer?, construiesc, d?râm?, fac
propagand?, umbl?, dar mai ales ascult?. Universurile pe care
nimeni nu vrea s? le perceap? nu sunt inexistente. În cele mai
multe dintre ele obiectele banale au puteri magice ?i oamenii
mode?ti pot deschide c?i c?tre lumi neb?nuite. M?garii au un
rai ?i p?mântul se îmboln?ve?te, por?ile nu se deschid
întotdeauna spre acelea?i locuri ?i lumea modern? este
p?strat? cu team? la distan??. Viorel Zaicu (n. 1968) a f?cut
studii de filosofie la Universitatea din Bucure?ti ?i a îngrijit
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câteva sute de c?r?i de specialitate ?i romane ale unor autori
români ?i str?ini, pentru foarte multe dintre acestea semnând
?i traducerea. Are în spate multiple ?i diverse experien?e
jurnalistice publicând (de cele mai multe ori sub pseudonimul
Martin Zick), articole în reviste de filosofie ?i cultur? din ?ar?
?i din str?inatate. În mediul virtual îngrije?te noiq.ro, un blog
care adun? pasaje filosofice ?i literare memorabile, lec?ii de
filosofie ?i logic?, anecdote „ ve?nic verzi“ ?i o colec?ie de
lucr?ri de art?. Pasionat de opera lui Lewis Caroll, ale c?rui
scrieri mai pu?in cunoscute le traduce pentru publicul român
începând din 1999, Viorel Zaicu iese la ramp? de aceast?
dat? cu primul s?u roman de fic?iune ?i ne uime?te cu dib?cia
limbajului, agilitatea construc?iei frazei, coloritul personajelor
?i ineditul situa?iilor în care acestea sunt reg?site. Altfel spus,
autorul ne propune prin Întoarcerea o carte pe care s-o citim
dintr-o r?suflare, râzând în hohote, dar ?i ridicându-ne m?car
un semn de întrebare.
În 1327, într-o m?n?stire izolat? de lume, c?lug?rii sunt pe
cale de a fi învinui?i de erezie. Singura lor speran?? este
ajutorul unui faimos franciscan, fratele Guglielmo. Când
lucrurile par s? se limpezeasc? între zidurile misterioasei
aba?ii, c?lug?rii încep s? moar? unul dup? altul. Ca s?
descopere asasinul, în?eleptul c?lug?r, al?turi de ajutorul sau,
Adso, se afund? ca un adev?rat detectiv în simboluri secrete
?i manuscrise codificate ?i aproape î?i pierde via?a pe
culoarele labirintice ale m?n?stirii.
A comprehensive guide of chess: history, famous games and
players, rules, strategy, tactics, chess and the computer,
documentation and literature, variants. Chess (the "Game of
Kings") is a board game for two players, which requires 32
chesspieces (or chessmen) and a board demarcated by 64
squares. Gameplay does not involve random luck; consisting
solely of strategy, (see also tactics, and theory). Chess is one
of humanity's more popular games; it is has been described
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not only as a game, but also as both art and science. Chess
is sometimes seen as an abstract wargame; as a "mental
martial art".
Publicate acum pentru prima data in limba romana eseurile
dedicate de Freud tehnicii psihanalizei ofera o viziune de
ansamblu asupra evolutiei modalitatilor de atingere a
inconstientului intr-o terapie psihanalitica. Teme inevitabile
ale psihanalizei cum ar fi interpretarea viselor psihanaliza
salbatica si dezavantajele ei terapeutice transferul si dinamica
transferului iubirea de transfer cu tentatiile si capcanele ei
analiza practicata de nemedici caracterul terminabil sau
interminabil al analizei sunt abordate de intemeietorul
psihanalizei intr-o maniera recunoscuta pentru profunzime
libertate de spirit si virtuti literare. Cartea se adreseaza nu
numai psihanalistilor si psihoterapeutilor ci si tuturor acelora
care doresc sa afle de la sursa cum se desfasoara o
psihanaliza. Cuprins: Nota asupra editieiTratamentul psihic
(tratamentul sufletului)Nota introductivaMetoda psihanalitica a
lui FreudNota introductivaDespre psihoterapieNota
introductivaSansele viitoare ale terapiei psihanaliticeNota
introductivaDespre psihanaliza „salbatica“Nota
introductivaScrierile tehnice din perioada
1911-1915IntroducereUtilizarea interpretarii viselor in
psihanalizaNota introductivaDespre dinamica transferuluiNota
introductivaSfaturi pentru medic in ceea ce priveste
tratamentul psihanalitic (1912)Nota introductivaInceputul
tratamentului psihanalitic. Alte recomandari de tehnica a
psihanalizei INota introductivaAmintire repetitie si elaborare.
Alte recomandari de tehnica a psihanalizei IINota
introductivaRemarce despre iubirea de transfer. Alte
recomandari de tehnica a psihanalizei IIINota
introductivaDespre fausse reconnaissance („deja raconte“) in
travaliul psihanaliticNota introductivaCaile terapiei
psihanaliticeNota introductivaDespre preistoria tehnicii
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analiticeNota introductivaObservatii despre teoria si practica
interpretarii visuluiNota introductivaChestiunea analizei
practicate de profani. Conversatie cu un om nepartinitorNota
introductivaIntroducerePostfata la „Chestiunea analizei
practicate de nemedici“Analiza cu final si analiza
nesfarsitaNota introductivaConstructii in analizaNota
introductivaPsihopatologia idterieiTehnica
psihanalizeiBibliografieLista abreviriIndex

Aceasta carte este destinata incepatorilor care nu stiu
nimic sau aproape nimic despre bridge. Ea include
regulile de baza pentru contract bridge si rubber bridge,
si cele ale jocului in turneele de bridge duplicat. Sunt
descrise cele mai folosite sisteme si conventii de licitatie,
fiind detaliat sistemul de licitatie Standard American
Yellow Card (SAYC). Regulile jocului de bridge sunt
concepute astfel incat se elimina aproape complet sansa
in turnee, punandu-se accentul pe logica, strategia si
tacticile adoptate, si cooperarea dintre parteneri. Jocul
de bridge este considerat la fel de solicitant mental ca
cel de sah, dar mult mai complex decat acesta. Jocul de
bridge este, de departe, cel mai apreciat joc cu carti de
joc, putand oferi provocari imense si o satisfactie
nemasurata.
Traducere ?i note de Andra Matzal ?i Cosmin Postolache
„Uimitor… Iata-m? este un roman plin de în?elesuri
profunde despre identitate, istorie, familie ?i lumea ie?it?
din matc? în care tr?im.“ (Maureen Corrigan, NPR) Cu
mult umor, dar ?i cu adânc? melancolie, Foer
construie?te o poveste multistratificat?. Focalizeaz?
lentilele camerei sale imaginare asupra unei familii
evreie?ti din Washingtonul actual în interval de patru
s?pt?mâni ?i demoleaz?, nivel dup? nivel, construc?ia
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existen?ei ei intime ?i sociale, pân? ajunge la sâmburele
care-i alimenteaz? via?a ?i care se dovede?te a fi mai
fragil ?i mai vulnerabil decât ?i-ar fi imaginat. Julia, o
arhitect? „care n-a construit niciodat? nimic“, dup?
propria caracterizare, ?i Jacob, so?ul ei, scenarist de
succes al postului HBO, dar neîmplinit profesional,
tr?iesc împreun? cu fiii lor, Sam, Max ?i Benjy – trei copii
cu personalit??i complexe ?i sofisticate –, în confortul
metropolei americane, ducând o via?a tihnit?, îmbog??it?
de mici ritualuri laice, care-i definesc ca familie. Când, cu
pu?in timp înainte de ceremonia de bar mitzvah a lui
Sam, Julia descoper? în telefonul so?ului ei mai multe
mesaje cu un con?inut sexual explicit, totul sare în aer,
sco?ând la iveal? o adev?rat? spiral? a crizelor
identitare. Cu aceea?i inventivitate plin? de energie,
ireveren?? hilar? ?i impetuozitate emo?ional? din Totul e
iluminat ?i Extrem de tare ?i incredibil de aproape,
romanul Iat?-m? e cea mai lucrat?, mai dur?, dar ?i cea
mai amuzant? carte a lui Jonathan Safran Foer.
The action-packed, heart-wrenching and fantastically
addictive sequel to Sarah J. Maas's epic YA fantasy
debut THRONE OF GLASS. Eighteen-year-old Celaena
Sardothien is bold, daring and beautiful – the perfect
seductress and the greatest assassin her world has ever
known. But though she won the King's contest and
became his champion, Celaena has been granted
neither her liberty nor the freedom to follow her heart.
Celaena faces a choice that is tearing her to pieces: kill
in cold blood for a man she hates, or risk sentencing
those she loves to death. Celaena must decide what she
will fight for: survival, love or the future of a kingdom.
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Because an assassin cannot have it all ... And trying to
may just destroy her.
Ion Iano?i reconstituie imaginea unei epoci zbuciumate,
dar ?i traseul unui destin cultural mai pu?in obi?nuit.
Titlul trimite, pe lâng? op?iunea comunist? din tinere?e,
la apartenen?a multipl? a autorului (evreu maghiar,
vorbitor ?i de german? ?i rus?, dar care s-a afirmat
profesând ?i scriind în limba român?) ?i la sinuozit??ile
politicii secolului trecut. Printre numeroasele jurnale, un
exerci?iu de onestitate precum cel de fa??, completat cu
bogate am?nunte istorice, clarific? o parte din
necunoscutele unui timp greu încercat.
O nou? alert? pe Quai des Orfèvres: un denun? anonim
cel pu?in stupefiant afirm? c? Frans Steuvels, modest
leg?tor de c?r?i parizian, ar fi ars în sob?... o persoan?!
Perchezi?ia la domiciliul acestuia pare s? confirme
macabra acuza?ie: în sob?, sub cenu??, sunt g?si?i doi
din?i de om. Ancheta lui Maigret pare s? se
împotmoleasc?, dar totul se schimb? atunci când
doamna Maigret, a?teptând s? intre la dentist, accept? s?
aib? grij? de copilul unei tinere pe care o întâlne?te
aproape regulat în acela?i scuar...
Constantin Dunca, unul dintre boierii de seam? ai ??rii
Române?ti, duce o via?? tihnit? ?i retras? la conacul lui
din Nucet. Nu este c?s?torit, nu are copii, îns? ?ine foarte
mult la bunul nume al familiei din care face parte. Când
boierul organizeaz? o reuniune, nepo?ii împreun? cu
câ?iva prieteni vin din Bucure?ti la Nucet s? se
odihneasc?. Lini?tea lor este îns? tulburat?:
administratorul mo?iei moare în ceea ce pare a fi un
accident de vân?toare, iar una dintre invitate tine cu
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orice pre? s? afle detalii ?i începe s? fac? investiga?ii. În
timp ce între apropia?ii boierului izbucnesc neîn?elegeri,
în scena î?i fac apari?ia personaje misterioase ce par s?
aib? leg?tur? cu cele întâmplate, iar suspiciunile ?i
uneltirile conduc la descoperiri uluitoare.
Chris Moorman is the most successful online poker
tournament player in history. * Leads the industry with
more than $11 million in online cashes * Excels on the
tournament circuit with over $4 million in live cashes *
Placed in the top three in online tournaments 651 times
to date Many strong poker players have written books
explaining their thought processes. However, players at
the low- to mid-stakes who want to advance to the
highest levels find the leap a daunting one. Chris,
through years of hard work, has achieved this advance
and now wants to help you do the same. Moorman’s
Book of Poker has a unique approach. Chris analyzes 80
tournament hand histories played by co-author Byron
Jacobs – a typical mid-stakes player. The adoption of a
coaching format allows Chris to explain in clear detail
exactly what is needed to progress to the next level of
expertise.
„Dac? oamenii, to?i oamenii, s-ar s?tura într-o bun? zi de
pove?ti, cred c? sufletele s-ar usca, s-ar topi ?i lumea ar
ar?ta ca un pustiu. O asemenea nenorocire n-o s? se
întâmple îns? prea curând, nici s?pt?mâna viitoare, nici
la toamn?, nici peste o mie de ani. Înaintea ei, cu
siguran??, o s? se petreac? alte milioane ?i milioane de
fapte, ?uvoiul vie?ii o s? curg? mai departe, cu furtuni ?i
îndr?gostiri, cu boli ?i râsete de copii, cu r?zboaie ?i
prietenii, cu crize financiare ?i meri înflori?i, cu alb, cu
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negru ?i cu infinite nuan?e de gri. Iar faptele,
întotdeauna, vor fi urmate de pove?ti, de-o mare de
pove?ti, fiindc? fiecare fapt? se vede cu ochi diferi?i, în
fel ?i chip. Sunt pove?tile noastre, ale tuturor, f?r? de
care am muri de sete, ne-am pr?p?di. La sfâr?itul
sfâr?itului, zic eu, o s? existe un singur mare regret, c?
nu-l vom mai putea povesti.“ (Filip Florian)
Personalit??i marcante ale lumii literare române?ti
discut? despre literatura autohton? ?i cea universal?,
despre recunoa?terea ?i succesul în str?in?tate ale
scriitorilor no?tri, despre rela?ia critic-scriitor ?i scriitorcititor, dar ?i despre via?a lor privat?. Marius Chivu
deschide astfel o u?? c?tre culisele lumii literare din
România anilor 2000, cu trimiteri atât în trecut, cât ?i în
viitor.
Tamara Goodwin a avut mereu tot ce ?i-a dorit. A
crescut într-o vil? luxoas?, cu plaj? privat?, un dressing
cu haine de firm?, pat cu baldachin ?i propriul jacuzzi.
Când, pe nea?teptate, tat?l ei moare, via?a Tamarei ?i a
mamei sale se schimb? dramatic. Îngropate în datorii, ele
sunt nevoite s? se mute la ?ar?, într-o casu?? aflat? în
curtea castelului Kilsaney. Într-o bun? zi, un autobuz cu
o bibliotec? ambulant? trece pragul domeniului. Privirea
Tamarei cade asupra unui volum legat în piele, cu lac?t
?i încuietoare aurite. Ceea ce descoper? acolo îi taie
r?suflarea ?i îi zguduie lumea din temelii... O carte plin?
de suspans ?i de mister, care vorbe?te cu delicate?e
despre dragoste ?i prietenie.
Improve your chess game the fast and easy way You
never get a second chance to make a first
impression?especially in the game of chess! Chess
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Openings For Dummies gives you tips and techniques
for analyzing openings and strategies for winning chess
games from the very first move you make! This friendly,
helpful guide provides you with easy-to-follow and stepby-step instructions on the top opening chess strategies
and gives you the tools you need to develop your own
line of attack from the very start. Includes illustrations to
help ensure victory Equips you with the tools and
strategies to plan a winning strategy Also serves as a
valuable resource for curriculums that use chess as a
learning tool Whether you?re a veteran or novice chess
player, Chess Openings For Dummies is the ultimate
guide to getting a grip on the openings and variants that
will ensure you have all the right moves to open and win
any chess game.
Cine nu a dus o adev?rat? lupt? pentru efectuarea
temelor de c?tre copii? Cine este scutit de stres înainte
de înscrierea copilului la ?coal? sau înainte de un
examen? Cine este mul?umit de sistemul de
înv???mânt? Cine nu viseaz? s?-?i vad? copilul (re)tr?ind
bucuria de a înv??a? IAT? O VESTE BUN?: FERICIREA
LA SCOAL? ESTE POSIBIL?! IAR ACEASTA ÎNCEPE
ACAS?. Respectând personalitatea ?i nevoile copilului,
aceast? carte propune o abordare educa?ional? care
acord? o pondere mai mare rolului p?rin?ilor, astfel încât
ace?tia s? ajute copilul pentru exprimarea mai u?oar? a
aptitudinilor sale. Autoarea ne invit?: - s? îndr?znim s?
gândim ?i s? facem lucrurile altfel (reducând presiunea
pe care o punem asupra copiilor no?tri) - s? descoperim
tipurile de inteligen?? ale copilului nostru (vizual?,
auditiv?, chinestezic?...) pentru a-i oferi metode de lucru
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eficiente - s?-l stimul?m ?i s?-l încuraj?m în mod pozitiv s? facem din el o persoan? care reu?e?te, autonom? ?i
împlinit?. Bogat? în repere educative ?i instrumente
practice, aceast? carte valoroas? se bazeaz? pe modele
pedagogice variate ?i testate (Montessori, Freinet, Dolto,
Salomé).
Zece basarabeni pentru cultura român? face parte dintrun proiect mai amplu numit Interviuri cu tinerii dintre
milenii. Anul 2000 era considerat unul mistic ?i chiar
apocaliptic, s-a vorbit ?i s-a scris foarte mult despre
aceast? cifr? plin? de simboluri, oricum, atunci treceam
nu doar dintr-un secol în altul, ci ?i dintr-un mileniu în
altul. Cum erau tinerii care au tr?it aceste momente, ce
f?ceau, cum gândeau, ce proiecte de viitor aveau? –
cartea aceasta ne r?spunde la aceste întreb?ri-st?ri.
Tinerii ale?i pentru dialoguri erau în focul ac?iunii, în vârf,
iar acum fiecare e o certitudine, nici unul nu a tr?dat
speran?a investit? în ei, chiar dac? soarta lor – inevitabil
– s-a schimbat de atunci. Dumitru Crudu nu mai scrie
poezie, în schimb, acum a debutat ?i ca romancier ?i e
unul din cei mai aprecia?i dramaturgi contemporani,
piesele sale fiind puse în scen? pe toate continentele,
ceea ce se întâmpl? ?i cu piesele Nicoletei Esinencu,
care atunci înc? nu debutase în volum, de?i textele ei
erau jucate pe scena unor teatre de prestigiu atât din
România, cât ?i din Rusia, SUA, Germania, iar acum are
c?r?i publicate ?i aici, ?i peste hotare. ?tefan Ba?tovoi a
devenit ieromonahul Savatie, poetul deosebit de talentat
dintre milenii s-a c?lug?rit, ?i-a f?cut o editur? ?i a
înfiin?at ?i o revist?, iar c?r?ile sale de dup? c?lug?rire,
romane ?i eseuri existen?iale, sunt poate cele mai citite
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c?r?i, cel pu?in asta spun vânz?rile. Alexandru
Vakulovski nu mai e debutantul furios care
demonstreaz? prin c?r?ile sale de debut (3!) c? se poate
scrie ?i altfel, revolu?ionând limbajul în literatura român?.
Între timp, trilogia Letopizde? a fost publicat?, scriitorul
editând ?i câteva c?r?i de poezie, iar piesele sale de
teatru au fost traduse ?i editate în antologii din
str?in?tate, unde au fost dramatizate, poeziile sale fiind
selectate ?i pentru antologia de poezie din SUA, New
European Poets, cea mai recent? carte a sa fiind
romanul 157 de trepte spre iad sau Salva?i-m? la Ro?ia
Montan? (Editura Cartier, 2010). Vasile Ernu a lucrat la
una dintre cele mai mari edituri din România, a editat o
carte de mare succes (N?scut în URSS, Editura Polirom,
2007), tradus? în mai multe limbi, iar pe a doua a
publicat-o direct în str?in?tate. Pavel P?duraru î?i
continu? lupta ziaristic?, dar între timp s-a afirmat ca poet
?i a publicat ?i un roman destul de controversat, care a
provocat multe discu?ii. Mito? Micleu?anu este, al?turi de
Florin Braghi?, fondatorul ?i realizatorul „Planetei
Moldova“. Între timp, Florin s-a concentrat pe munca de
designer, iar Mito? pe literatur?, editând trei c?r?i ?i
devenind una dintre cele mai sigure voci literare. Roman
Tolici este unul dintre cei mai aprecia?i arti?ti plastici
tineri, expunând mai mult în str?in?tate decât acas? – la
Praga, Strausberg, Celje, Berlin. Super-boxerul Octavian
?âcu a devenit un om de ?tiin?? la fel de st?pân pe noile
instrumente de munc?, care scrie c?r?i de istorie ?i
lucreaz? la multe proiecte valoroase. Iar Zdob ?i Zdub
este una dintre cele mai populare ?i mai originale
forma?ii de limb? român?, cântând la prestigioase
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festivaluri europene, în turnee de promovare a albumelor
sau pur ?i simplu în concerte, purtând marca unui nou
stil: hardcore moldovenesc. Ce-i une?te pe ace?ti arti?ti
înc? tineri? În primul rând, locul na?terii, to?i fiind români
basarabeni, apoi limba în care creeaz?, to?i cei „zece“
intervieva?i trecând Prutul ?i activând în cultura român?.
Interviurile sunt splendide, Mihail Vakulovski fiind un
maestru în domeniu, iar r?spunsurile sunt deschise,
directe, lipsite de orice fel de inhibi?ii. O carte cu
siguran?? interesant? ?i pentru cititorii dintre mileniile trei
?i patru. Lectur? pl?cut?!
Kurban Said subjug? cititorul cu gustul atemporal, aspru
?i sofisticat al Asiei. Farmecul misterios al tradi?iilor ?i
preceptelor musulmane, chemarea irezistibil? a stepei ?i
a m?rii se desf??oar? asemenea unui opulent covor de
Isfahan, prin descrieri delicate, elaborate. În ajunul
Primului R?zboi Mondial, în Baku, Azerbaidjan, Ali Han
?irvanshir este un elev de liceu care se trage dintr-o
familie musulman? aristocrat? ?i mândr?. Tân?rul e
îndr?gostit de încânt?toarea Nino Kipiani, o frumoas?
prin?es? gruzin?. De?i tat?l lui Ali sus?ine trup ?i suflet
stilul de via?? asiatic, b?iatul cunoa?te valorile europene
înv??ând într-un liceu rusesc ?i între?inând o rela?ie
tandr? cu o cre?tin?, adept? convins? a Occidentului.
Când r?zboiul le amenin?? viitorul, Ali trebuie s? aleag?
între devotamentul fa?? de patrie ?i dragostea pentru
Nino. Ali ?i Nino este o poveste de dragoste arhetipal?,
care se distinge prin atmosfera exotic?, demn? de O mie
?i una de nop?i, dar ?i prin abordarea unui subiect
modern: eternul conflict al civiliza?iilor.

The Same Sea is Amos Oz's most adventurous and
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inventive novel, the book by which he would like to
be remembered. The cast of characters ranges from
a prodigal son to a widowed father who has taken in
his son's enticing young girlfriend, who in turn sleeps
with her boyfriend's close friend. The author himself
receives phone calls from his characters, criticizing
the way he portrays them in his novel. In this human
profusion there is chaos and order, love and
eroticism, loyalty and betrayal, and ultimately an
extraordinary energy. "I wrote this book with
everything I have. Language, music,
structure--everything that I have. . . . This is the
closest book I've written. Close to me, close to what I
always wanted. . . . I went as far as I could."--Amos
Oz
Winner of the 1927 Atlantic-Little, Brown Award First
published in 1927, this international bestseller is now
back in print. Jalna is the first book in the popular
series about a Canadian family named Whiteoak,
who live in southern Ontario in a red-brick house
called Jalna. In Jalna, the unforgettable family
makes its first appearance. Two grandsons cause
tumult when they bring their brides to live at Jalna,
and Grandmother Adeline celebrates her 100th
birthday. This is book 7 of 16 in The Whiteoak
Chronicles. It is followed by Whiteoaks of Jalna.
Patologii ce perturb? sentimentele, gândirea ?i
dispozi?ia unei persoane, tulbur?rile mentale ridic? ?i
ast?zi numeroase probleme de în?elegere a
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cauzelor care le-au declan?at ?i a rela?iei cu cel
suferind. Încercând s? r?spund? acestor probleme,
Mircea L?z?rescu î?i valorific? ampla experien?? întro carte accesibil?, care ofer? informa?ii esen?iale cu
privire la doctrinele ?i proiectele actuale din domeniul
psihopatologiei. Notele ?i trimiterile bibliografice de
la finalul capitolelor reflect? starea prezent? a
chestiunilor discutate, în timp ce casetele ?i tabelele
sintetice prezint? criterii de diagnostic, clasific?ri,
scheme, opinii ?i citate. Lucrarea poate fi consultat?
atât de psihologi ?i psihoterapeu?i, cât ?i de filosofi
sau chiar de publicul larg interesat de subiect.
Iata-maHumanitas Fiction
Pornind de la rezultatele unor cercet?ri ?i
experimente îndelungate în domeniul alimenta?iei,
F?nic?-Voinea Ene, renumit specialist în medicin?
complementar?, ne demonstreaz? c? numai o diet?
naturist? ne poate conduce spre o pierdere în
greutate lesnicioas?, cu pu?ine frustr?ri ?i f?r? s? ne
afecteze s?n?tatea, fiindc? ea presupune consumul
alimentelor integrale, a?a cum se g?sesc ele pe
planeta aceasta de milioane de ani, ?i care au suferit
pu?ine prelucr?ri termice sau chimice. Este o diet?
bazat? pe respectarea unor reguli specifice: meniul
zilnic trebuie s? con?in? numai alimente cu calorii
negative, trebuie s? se consume doar ape minerale
alcaline plate ?i alimente alcaline; se pune accent pe
consumul de gr?simi nesaturate, carbohidra?i cu
indice glicemic sc?zut, nu trebuie s? se utilizeze
Page 19/20

Download File PDF Carti De Sah Online
nutrimente glucido-lipidice ?i nici asocieri de glucide
cu lipide la aceea?i mas?...
Volum premiat la sec?iunea debut în cadrul
Colocviului romanului românesc contemporan, edi?ia
a V-a, Alba Iulia, 5-6 mai 2012 „Pe mor?i s?-i astupi
cu p?mînt, pe vii s?-i îngropi în hîrtii!“. Cam asta e
povestea preg?tit? de un personaj literar auxiliar. În
România, a?a ceva nu putea s? apar? decât la o
editur? care nu are prejudec??i. Cum n-am vrut s?
modific sau s? m? v?d cu titlul modificat, regretul
este c? apare la propria editur? (altfel, cine o putea
pagina mai bine ca Jalb?-?oimaru?) Avem aici
scandal, mafie, impostur?, comunism, subcultur? ?i
underground. Într-o istorie personal?. Sau...
Mizerabilism, s-a spus pe alocuri. Oricum, n-am vrut
s? scriu aceast? carte, cu-atât mai pu?in ca ea s?
apar?. De-asta am ?i amânat-o atât. Acum, c? e
gata, m?car s?-i fac desp?r?irea frumoas?. Despre
mor?i numai de bine!
Cunoscuta vedet? de televiziune Mihaela R?dulescu
abordeaz? o serie de subiecte care preocup? ?i
intereseaz? orice femeie, de la felul în care v?d
b?rba?ii iubirea ?i via?a în general pân? la modul
cum putem fi frumoase la orice vârst?, cum trebuie
s? ne comport?m în locuri publice sau cum abord?m
rela?ia de cuplu.
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