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Din cele mai vechi timpuri, oamenii au încercat s? dezlege misterele lumii. Cum am ap?rut pe p?mânt? Suntem singuri în univers? Sunt întreb?ri pe care ni le punem ?i azi ?i la care autorul încearc? s?
r?spund? recurgând la surse pu?in accesibile publicului larg. Somati din pe?terile tibetane, animale preistorice, scheletele de uria?i descoperite în diferite regiuni ale globului, obiectele stranii v?zute de
astronau?i în timpul c?l?toriilor în spa?iu – toate se reg?sesc în pove?ti fascinante, ilustrate cu numeroase fotografii, despre locuri legendare, în?elep?i uita?i ?i civiliza?ii disp?rute.
Sarah Bowler realizeaza o cronica inchipuita plina de culoare a vietii din Italia renascentista. Autoarea imbina maiestrit fapte consemnatede istoria oficiala a familiei Borgia cu zvonuri si ipoteze lansate de
apropiatii acesteia informatii pe care nu le gasim in cartile de istorie. O tanara evreica se trezeste in lumea stralucitoare dar corupta si promiscua a celebrei familii Borgia. Esther Sarfati devine doamna de
onoare a vaduvei Lucrezia Borgia fiica nelegtima a papei si se indragosteste de Cesare fratele ei diabolic. Prinsa in labirintul de intrigi tesute de celebrele familii Borgia si Ferrara tanara eroina a acestui
captivant roman de atmosfera ii deschide cititorului drumul spre povestile intunecate ale istoriei. Luxury Reading
povestiri scurte, minimaliste. short, minimalist stories, bilingual edition Romanian - English. Settled in Great Britain, Cristian Biru is a Romanian writer who graduated from Vasile Alecsandri High School in
Gala?i in 1987 and studied literature in the class of Professor Lauren?iu Bourceanu, who was the favorite student of the renowed Romanian literary critics, George C?linescu and Tudor Vianu. They both
wanted Bourceanu as an assistant at the Faculty of Letters at the University of Bucharest, but he preferred to teach at the high school where he and his brother studied - Vasile Alecsandri High School, which
he referred to as a Small Academy until the end of his life. Irrespective of his Romanian or British studies, in memory of this teacher, Cristian Biru used to say that he is a graduate of one educational
institution only, which is Vasile Alecsandri High School in Gala?i. This was the environment and the personalities that inspired Cristian Biru in writing ten books in prose and a book of poems. His latest, The
Book Seller, is a short-story book including six stories written in the realist manner of Cristian Biru, characterised by a highly imaginative style and recurring intricate motifs. If you are willing to try your hand at
discovering a learned writer whose prose is definitely worth reading, you should just start your literary journey by reading his works.
De la clubul al carui proprietar este Hugo Chandless pleaca acasa. Dar nu mai ajunge acasa caci moartea se afla pe bancheta din spate si poarta numele unei substante chimice. Pe nisipuri miscatoare
umbla politicieni si mafioti ca oriunde. Un apel telefonic anunta o crima. incep inveestigatiile dar investigatorul este inlocuit dupa un alt... apel telefonic. Nestemate si perle iata fructul oprit in jurul caruia
graviteaza personaje memorabile printre care inegalabilul Philip Marlow. Comiterea unei infractiuni declanseaza povesti fara sfarsit. intr-o sala de sport soseste un detectiv care ajunge intr-un birou ciudat
unde un fel de ganster ii cere sa demareze o ancheta. Faradelegi in lumea boxului un caz alambicat si suspans la inaltime. "
Cititorul ideal nu exist?, ?tiu prea bine, dar mai ?tiu ?i c? m? va bîntui mereu obsesia de a deveni un cititor ideal. Ca martor-înso?itor în labirintul bibliotecii, jurnalul mi-e de mare ajutor; nu-l pot abandona, ma? r?t?ci. Unii oameni s-au n?scut pentru a scrie c?r?i, eu poate doar pentru a le ar?ta, în aceste pagini, cît le sînt de recunosc?tor; ?i dac? voi deprinde, peste ani, cîte ceva din me?te?ugul lor, voi în?elege
atunci c? iubirea mea nu a r?mas neîmp?rt??it?. ?i de fapt ce vreau? S? cunosc bine toate c?r?ile mari ale lumii. Nu e pu?in lucru, dar îmi place, deci nu-i greu. Altceva? S? scriu. Aici nu mai ?tiu, dar lucrurile
mai vin ?i de la sine cînd e?ti bine plasat. Trebuie s?-mi g?sesc locul ideal… Celui ce-?i îngrije?te zi de zi, cu trud? ?i bucurie, gr?dina, nu i se refuz? nici roadele. E ceva firesc. Acest volum continu? Jurnalul
unui cititor (Humanitas, 2011, cu un cuvînt înainte de Gabriel Liiceanu).
Istoria sclaviei se întinde pe mai multe culturi, na?ionalit??i ?i religii din cele mai vechi timpuri pân? în prezent. Cu toate acestea, pozi?iile sociale, economice ?i juridice ale sclavilor au diferit foarte mult în
diferite sisteme de sclavie în diferite perioade ?i locuri. Dovezile sclaviei sunt anterioare înregistr?rilor scrise; practica a existat în multe, dac? nu chiar în majoritatea culturilor. Sclavia a avut loc în civiliza?ii
vechi ca Sumer, precum ?i în aproape orice alt? civiliza?ie antic?, inclusiv Egiptul antic, China antic?, Imperiul Akkadian, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia antic?, India antic?, Imperiul Roman, Califatul arab
islamic ?i Sultanatul, Nubia ?i civiliza?iile precolumbiene ale Americii. Sclavia antic? reprezint? un amestec de sclavie datorie, pedeaps? pentru crim?, înrobirea prizonierilor de r?zboi, abandonarea copiilor,?i
na?terea copiilor sclavi.
Dou? spa?ii literare: cel românesc ?i cel spaniol. Dou? planuri de abordare: teoretic ?i hermeneutic. Acela?i element de referin??: metafic?iunea. Un studiu semnat de Anamaria Blanaru care vizeaz? o
cercetare complex? a metafic?iunii, o privire critic? asupra polemicilor în care a fost abordat acest subiect.?
„Tot sensul vie?ii noastre poate fi gândit ca o aducere la vizibilitate, prin felul nostru de a vedea, a p?r?ii de nev?zut din lume ?i din fiecare. Fiecare dintre eseurile cuprinse în acest volum pune în lumin? sau
celebreaz? o form? de nev?zut. Nu este nev?zutul suprasensibil ori extrasenzorial. Nu e nimic mistic în nev?zutul de care vorbesc ?i nimic mistagogic în felul în care îl invoc. Nev?zutul nu e o op?iune.
Nev?zutul este aici, lâng? noi, în noi, ca un dat inconturnabil al lumii ?i al naturii noastre. Suntem în el preda?i lui cu totul, a?a cum suntem preda?i apei, când ne scufund?m, ori aerului, când ne reg?sim
respira?ia. Singularitatea condi?iei noastre const? în faptul c? partea nev?zut?, în via?a noastr?, decide totul, în situa?ia în care singurele dovezi ale nev?zutului de care depindem stau în v?zutul dup? care
fugim, ori de care fugim, ori pe care îl pierdem.“ „La început, esen?a umanit??ii europene a fost a unui om care se refugia dintr-un dezastru: gestul fondator const? în faptul c?, în Eneida, eroul nu a p?r?sit
Troia distrus? de fl?c?ri singur, ci împreun? cu esen?a trecutului s?u. Enea îl ducea în spinare pe b?trânul s?u tat?, Anchise, care, la rândul lui, purta cu el larii ?i pena?ii str?mo?ilor. Aceast? imagine a fost
cifrul simbolic al Romei ?i, ori de câte ori s-a reinventat, a fost ?i cifrul simbolic al Europei.“ (Horia-Roman PATAPIEVICI)
Cred c? Abad Faciolince este unul dintre cei mai buni romancieri pe care îi avem ast?zi în America Latin?. Primul s?u roman pe care l-am citit a fost tocmai Suntem deja uitarea ce vom fi – o carte ?ocant?,
original?, stimulant?, creativ?. Mi-am dat seama atunci c? sunt pus fa?? în fa?? cu un scriitor magnific. Mario Vargas Llosa O carte zguduitoare ?i necesar?, de un curaj ?i o onestitate zdrobitoare. Uneori mam întrebat cum de-a avut Abad Faciolince for?a s? o scrie. – Javier Cercas Cartea lui Abad Faciolince este la fel de cald?, generoas? ?i plin? de în?elepciune precum omul pe care îl descrie, iar în studiul s?u
asupra bolilor trecute din Columbia, autorul reu?e?te s? scrie cu profunzimea blând? a unei mânii digerate de-a lungul mai multor ani. – The Guardian Este foarte greu s? încerci s? sintetizezi ceea ce este
Suntem deja uitarea ce vom fi f?r? s?-i tr?dezi spiritul, pentru c?, asemenea tuturor capodoperelor, cartea este multe lucruri în acela?i timp. A spune c? este o sfâ?ietoare carte de memorii despre familia ?i
tat?l autorului – care a fost asasinat de un uciga? pl?tit – e adev?rat, dar neinspirat ?i infim, pentru c? aceast? carte este în acela?i timp o cople?itoare imersiune în infernul violen?ei politice columbiene, în
via?a ?i în sufletul ora?ului Medellín, în obiceiurile ?i aspectele m?runte ale vie?ii, în intimitatea ?i grandoarea unei familii, o m?rturie delicat? ?i subtil? a iubirii filiale, o poveste adev?rat? care este în egal?
m?sur? o superb? fic?iune, prin felul în care este scris? ?i structurat?, ?i una dintre cele mai elocvente pledoarii care s-au scris în timpurile noastre ?i în toate timpurile împotriva terorii ca instrument politic.
Cartea este cutremur?toare, dar nu ap?s?toare, pentru c? este scris? astfel încât nu face exces în exteriorizarea sentimentelor, este o proz? precis?, limpede, inteligent?, cult?, care pune st?pânire cu o
iscusin?? des?vâr?it? pe sufletul cititorului, ascunzându-i anumite date, distr?gându-i aten?ia, cu scopul de a-i stimula curiozitatea ?i orizontul de a?teptare, obligându-l astfel s? participe la actul creator, mân?
în mân? cu autorul.
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Dragostea în spaniol?30 de milenii de picturaParkstone International

„Citind foarte multe gazete din ultimii aproape 30 de ani (în special articolele scrise de intelectuali), mi s-a p?rut c? detectez un soi de «mare dezordine cultural?»: se scrie ?i se
vorbe?te mult despre «cultura român?», dar adesea discu?iile nu se leag?, polemicile se pierd în reac?ii emo?ionale, iar diversitatea accep?iilor termenului «cultur?» complic? ?i
mai mult lucrurile. Presa cultural? nu are impact dincolo de cititorii cultiva?i ?i interesa?i, iar presa cea de toate zilele, re?elele sociale ?i site-urile sunt un factor de amplificare a
acestei «dezordini». Peste care plute?te discursul patriotic, sentimental, emo?ional despre «cultura na?ional?», «valorile noastre perene», «contribu?ia culturii noastre la
patrimoniul universal» ?i alte asemenea formule utilizate pân? au devenit cli?ee, poncife, vorbe goale. Nu am preten?ia «s? fac ordine». Nu-mi propun s? dau solu?ii. Încerc doar
s? pun întreb?ri ?i s? provoc reflec?ii. O bun? parte dintre zgomotele ?i scandalurile tranzi?iei ar fi fost mai bine temperate dac? pe deasupra societ??ii române?ti ar fi plutit mai
mult îngerul reflec?iei decât demonul de a afirma «t?ria opiniunilor».“ – Mircea Vasilescu
Cuvânt înainte de Alice CallahanTraducere de Veronica Sidon Nimic nu e mai de pre? pentru un p?rinte decât fericirea copilului s?u, iar cartea de fa?? te va ajuta s? le oferi celor
mici o via?? împlinit? ?i fericit?. Pornind de la cercet?ri ?tiin?ifice recente ?i de la propriile observa?ii, dr. Jenny Barnett, specialist? în neuro?tiin?e, ?i Alexia Barrable, profesoar?
cu bogat? experien??, descriu zece practici pentru a spori fericirea cotidian? a copiilor în familie, la ?coal? ?i în societate. Sfaturile ?i activit??ile sunt grupate în jurul câtorva teme
principale: • starea de bine (mici bucurii, ie?iri în natur?, s?rb?tori)• gesturile ?i activit??ile care înt?resc leg?turile suflete?ti (zâmbete, cântece, atingeri)• g?sirea rostului ?i
armoniei acas? ?i în sala de clas?• cultivarea recuno?tin?ei ?i aten?iei fa?? de ceilal?i• mindfulness. Pentru unele dintre aceste activit??i nu e nevoie de mai mult de câteva
minute. Dar, cum ne asigur? autoarele, dac? reu?im s? le includem în rutina zilnic? fericirea durabil? e garantat?. „Aceast? carte nu te va înv??a cum s? fii un p?rinte f?r? cusur
sau s? cre?ti copii perfec?i, dar î?i va da câteva idei despre cum s? faci zilele petrecute al?turi de copii mai pl?cute, mai pline de sens ?i, în cele din urm?, mai fericite.“ – ALEXIA
BARRABLE
Aceast? carte de vocabular cuprinde peste 3000 de termeni ?i fraze din limba spaniol?, grupate în func?ie de subiectul tratat, pentru a v? fi mai u?or s? alege?i ce s? înv??a?i mai
întâi. Mai mult, a doua jum?tate a c?r?ii cuprinde dou? sec?iuni de index, care pot fi utilizate ca dic?ionare de baz? pentru a c?uta cuvinte în oricare dintre cele dou? limbi. Toate
cele 3 p?r?i, împreun?, fac din aceasta o resurs? excelent? pentru cursan?ii de toate nivelurile. Cum se utilizeaz? aceast? carte de vocabular de limba spaniol?? Nu ?ti?i de unde
s? începe?i? V? suger?m s? parcurge?i mai întâi capitolele cu verbe, adjective ?i fraze din prima parte a c?r?ii. Acestea v? vor oferi o baz? extraordinar? pentru studiile viitoare ?i,
deja, un vocabular al limbii spaniole suficient pentru o comunicare de baz?. Dic?ionarele din a doua jum?tate a c?r?ii pot fi utilizate ori de câte ori dori?i s? c?uta?i cuvinte pe care
le auzi?i pe strad?, cuvinte în limba spaniol? pentru care dori?i s? cunoa?te?i traducerea sau pur ?i simplu pentru a înv??a câteva cuvinte noi în ordine alfabetic?. Câteva
considera?ii finale: C?r?ile de vocabular exist? de secole ?i, la fel ca multe lucruri care exist? de ceva timp, nu sunt foarte la mod? ?i sunt pu?in plictisitoare, dar de obicei
func?ioneaz? foarte bine. Împreun? cu p?r?ile de baz? de dic?ionar al limbii spaniole, aceast? carte de vocabular spaniol este o resurs? excelent? pentru a v? sprijini pe tot
parcursul procesului de înv??are ?i este deosebit de util? în momentele în care nu exist? internet pentru a c?uta cuvinte ?i fraze.
„Deschis în fa?a suprarealismului, a literaturii onirice, a noului val (Nouveau Roman), N. Steinhardt le apreciaz? ?i în m?sura în care disloc?rile, discontinuitatea, descompunerile,
fracturile de limbaj ori de realitate imaginar? sunt urmate de o recompunere, de o reunificare, de o reasamblare dup? alte coordonate. Pentru c? el, pe urmele lui Charles Péguy,
consider? c? R?ul este cel care «nu se compune», care se opune organiz?rii vie?ii spiritualizate. Cel care în textele sale interbelice, în special în cele din Revista burghez?,
aducea un elogiu formelor ca expresii ale onorabilit??ii sociale nu putea desconsidera acum ideea de form?, dimpotriv?. Ceea ce prive?te el cu condescenden?? este miza
totalitar? pe form?, forma vidat? de sens. Cel care î?i dovedise din plin disponibilit??ile ludice în volumul de debut În genul... tinerilor ?i le va dovedi ?i mai târziu – dintr-o alt?
perspectiv? – prin gestul împ?c?rii cu avangarda ori prin textele admirative despre scriitorii Genera?iei ’80 nu putea s? r?mân? imun la ideea culturii ?i a artei ca joc (în sensul lui
Huizinga). Numai c? el nu putea s? vad? în jocul cultural doar o prestidigita?ie tehnic?, glacial-formal?, pentru el jocul era tot o ipostaz? a «întrup?rii».“ (George Ardeleanu)
Un volum inedit, în care au fost reunite cele mai frumoase povestiri de dragoste ale romancierilor spanioli emblematici pentru literatura spaniol? a secolului al XIX-lea, texte
surprinz?toare ?i eclectice ale unor scriitori pe care credea?i c? îi cunoa?te?i. Ve?i descoperi un Pérez Galdós de o ironie mu?c?toare, un „Clarín“ autor de proze tandre ?i
tulbur?toare, o încânt?toare povestire fantastic? scris? de Juan Valera, prima nuvel? poli?ist? din literatura spaniol?, precum ?i alte mici bijuterii narative care pun într-o nou?
lumin? autori deja clasiciza?i. Cuprins: Vicente Blasco Ibáñez – Manechinul Juan Valera – Pas?rea verde Emilia Pardo Bazán – C?l?torul Felipe Trigo – C?minul iubirii Benito
Pérez Galdós – Don Juan Pedro Antonio de Alarcón – Cuiul Armando Palacio Valdés – Iubirile lui Clotilde Leopoldo Alas „Clarín“ – Duetul tusei
Author's attendance of various scientific international conferences and seminars as invited speaker: at NATO Advance Study Institute in Albena (Bulgaria), Fusion 2005 International Conference in
Philadelphia (USA), Marcus Evans European Conference on Sensors¿ Fusion in Barcelona (Spain), and tourist visiting and documenting about Aztec and Maya pyramids near Ciudad de Mexico and Yucatan
Peninsula.
Ai scris o carte. Foarte frumos. Dar nu ai scris-o pentru a o ?ine pentru tine. Trebuie s? o publici. Problema e c? editurile percep pre?uri foarte mari pentru buzunarele unora dintre autori, ?i aceasta în mod
obiectiv, datorit? costurilor mari de tip?rire. Dar ?i-ai permis acest lux, ?i acum ai o carte tip?rit?, cu tine ca autor. Po?i s? p?strezi sutele sau miile de volume în biblioteca personal? ?i s? o faci cadou
prietenilor la diverse ocazii, sau s? încerci s? o distribui în diverse libr?rii (care libr?rii, c? nu prea mai sunt?!). Ai reu?it s? o distribui, cartea e plasat? frumos în rafturi. În timp, se a?eaz? praful pe coper?i.
Dup? un timp, cartea este retras?. Mai r?mâne s? o folose?ti ca decor în cas?, sau suport pentru diverse obiecte casnice. Dar, spre norocul t?u, exist? o solu?ie alternativ?, mult mai ieftin? ?i mai eficient? în
Page 2/3

Read Online Carti On Spaniola
vînzarea c?r?ii tale: c?r?ile electronice! Pia?a c?r?ilor electronice ?i a editurilor online a evoluat rapid în ultimii ani, ?i o mul?ime de companii au intrat pe aceast? pia??, ca edituri, libr?rii online, sau pentru
promovarea c?r?ilor electronice.
Lucrarea lui Ramon de Basterra este mai mult decât o culegere de impresii despre România a unui diplomat erudit spaniol, sau o percep?ie a unei imagini a României rezultat? din lecturi ?i observa?ii. Este o
veritabil? monografie sociologic? complex? în care se articuleaz? deopotriv? fapte, fenomene ?i procese sociale, rela?ii sociale rezultate dintr-o în?elegere a conexiunilor spa?io-temporale semnificative.
Reperele sunt de ordin ra?ional, dar ?i afectiv. Aceast? carte, prima despre România scris? în limba spaniol?, ofer? o imagine a României de la începuturile ei romane pân? la Primul R?zboi Mondial ?i o
prefigurare a viitorului acesteia. Se succed într-o descriere cronologic? nu doar faptele istorice, ci ?i evolu?iile umane ?i sociale din ?inuturile de la Dun?re la Marea Neagr?, ?i de la Nistru pân? la Tisa.
“S? iau pulsul vie?ii. S? intru în vorb? cu omul obi?nuit. S? bat trotuarele ori s? stau la o teras? privind trec?torii. Turismul ca un modus vivendi. Ca o adaptare continu?. Ca o aventur? cultural?. - Cum a fost
vacan?a? M-a întrebat un prieten. - Prea scurt?!” [fragment din jurnal]
Traducere ?i note de Jana Balacciu Matei Romanul Aroma timpului ne ofer? o incursiune în fascinanta lume a parfumurilor, care ne face cunoscut? una dintre cele mai pline de glamour perioade ale secolului
XX. „Parfumul ei trebuie s? aib? miros de femeie. Nici de cocot?, nici de so?ie supus?. Nici de tân?r?, nici de b?trân?. Nici de extravagan??, nici de discre?ie. Doar de femeie. S? fie parfumul feminit??ii.“ De
la Grasse, leag?nul parfumeriei de înalt? clas?, la Barcelona de dup? r?zboiul civil, trecând prin Parisul lui Coco Chanel, Aroma timpului poveste?te despre cine ?i cum face parfumurile ?i vorbe?te despre
via?a unui om care se construie?te pe sine ?i ajunge în vârf, dup? ce dep??e?te multele lovituri primite de la via??. Destinul lui Pablo, orfanul barcelonez devenit parfumier de excep?ie, este legat de Coco
Chanel, al c?rei renumit Chanel N° 5 va face istorie ?i va deveni legend?. „Núria Pradas realizeaz? echilibrul perfect între tram?, personaje ?i cadru, în timp ce îi dezv?luie cititorului partea cea mai ascuns? a
lumii parfumurilor.“ — CARE SANTOS

O adevarata calatorie prin timp si spatiu, prin arta si istorie, un ghid splendid ilustrat care va ofera o viziune globala a evolutiei picturii.
Traducere de Cornelia R?dulescu Isabel Allende: 23 de c?r?i publicate, traduceri în peste 35 de limbi; peste 70 de milioane de exemplare vândute; 15 doctorate onorifice; 60 de premii în peste
15 ??ri; 2 filme de succes realizate dup? romanele sale. În Brooklynul înz?pezit, o tamponare u?oar? în trafic declan?eaz? o nea?teptat? poveste de iubire târzie. Richard Bowmaster, un
profesor universitar ipohondru ?i solitar, love?te ma?ina condus? de o guatemalez?, Evelyn Ortega, care tr?ie?te ?i lucreaz? ilegal în casa unui afacerist dubios. Ceea ce la început pare un
accident minor ia o turnur? nea?teptat? când tânara, în mod evident terorizat?, sun? la u?a lui Richard. Speriat, acesta cere ajutorul Lucíei Maraz, proasp?ta lui chiria?? ?i coleg?, o chilian?
greu încercat? de via??, dar voluntar? ?i optimist?. În jurul acestor trei personaje se construie?te un roman bogat, palpitant ?i de mare intensitate emo?ional?, care trateaz? teme de acut?
actualitate – violen?a, imigra?ia, migra?ia economic? ?i efectele ei asupra copiilor –, dar din care nu lipse?te, ca în multe dintre c?r?ile lui Isabel Allende, elementul magic ?i încrederea într-o
for?? care ajut? la restabilirea ordinii ?i a justi?iei naturale.
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