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SCRISORI VOL. II Christian W. Schenk 2022-07-05 SCURT ARGUMENT Prin aceste scrisori am observat ca sunt un copil al anilor 60 din generatiei 80. Multi
dintre cei pe care i-am cunoscut si cu care am fost in relatii de prietenie, cu toate ca aveau foarte multi in jurul lor si erau de foarte multi admirati, au ramas in
adancul suﬂetelor lor singuratici. Grea e povara de a sta in lumina reﬂectoarelor pe o scena, de a ﬁ o persoana publica de a stii cine ti-e prieten cu adevarat si
cine vrea doar sa se scalde in luminata. Eu am fost martorul vietii lor, ei au fost martorii vietii mele, cel putin o parte din ea despre care nu se scrie in carti.
Evident nu a tuturor, dar al multora dintre ei. Cateodata e bine si sa plangi; toate sentimentele ies la suprafata, le simti, le adulmeci si iti lasa in suﬂet intreaga
aroma a nostalgiei, esenta vietii. Scriitorii, artistii sunt nebuni, dependenti de arta. Isi sacriﬁca banii, familia, sanatatea doar pentru o carte, doar pentru scena
sau public, un articol, un eseu, o poezie, o piesa de teatru, un ﬁlm. Isi dau si ultima camasa. De nu pot scrie, juca intra in sevraj se imbolnavesc si mor.
Christian W. Schenk
Opere esențiale, vol. 2 – Interpretarea viselor Freud Sigmund 2016-06-14 Visul ne insoteste in toate momentele vietii noastre. Visam nu numai noaptea ci si
ziua cu ochii deschisi. De obicei nu punem mare pret pe visele noastre pentru ca le consideram plasmuiri lipsite de realism. Prin Interpretarea viselor una
dintre cartile mari ale secolului XX Freud ne reinvata sa apreciem visele. In calitate de „cale regala de acces la inconstient“ visul ne conduce in profunzimile
suﬂetului nostru dezvaluindu-ne dorintele cele mai ascunse. Dar nu numai atat. Interpretarea viselor ofera instrumentele pentru a descifra orice produs
cultural la care participa inconstientul de la Literatură si arta la religie si morala. Cuprins: Nota introductiva la actuala editie in limba romana Observatie
preliminara [La prima editie] Cuvant inainte la editia a doua Cuvant inainte la editia a treia Cuvant inainte la editia a patra Cuvant inainte la editia a cincea
Cuvant inainte la editia a sasea Cuvant inainte la editia a opta Prefata la cea de-a treia editie in limba engleza (revizuita) I Literatură stiintiﬁca asupra
problemei viselor A Legatura visului cu viata vigila B Materialul visului — memoria in vis C Stimuli si surse ale viselor Ad 1) Stimulii senzoriali externi Ad 2)
Excitatia senzoriala interna (subiectiva) Ad 3) Stimul somatic intern organic Ad 4) Surse psihice de stimulare D De ce uitam visele dupa ce ne trezim? E
Particularitatile psihologice ale visului F Sentimentele etice in vis G Teorii despre vis si functia visului H Relatii intre vis si maladiile psihice II Metoda
interpretarii viselor. Analiza unui exemplu de visIII Visul este implinirea unei dorinteIV Deformarea in visV Materialul si sursele visului A Recentul si indiferentul
in vis B Infantilul ca sursa a visului C Sursele somatice ale visului D Vise tipice (a) Vise jenante de nuditate (b) Visul despre moartea persoanelor dragi (g) Alte
vise tipice (d) Visul despre examen VI Travaliul visului A Travaliul de condensare B Travaliul de deplasare C Mijloacele de reprezentare ale visului D Luarea in
considerare a reprezentabilitatii E Reprezentarea prin simboluri in vise F Exemple — calculatul si vorbitul in vis G Vise absurde — activitatea intelectuala in vis
H Afectele in vis VII Despre psihologia proceselor onirice A Uitarea viselor B Regresia C Despre implinirea dorintelor D Trezirea prin vis. Functia visului. Visul de
angoasa E Procesele primare si secundare — refularea F Inconstientul si constiinta. Realitatea Bibliograﬁi Lista abrevierilor Index de vise ale lui Freud Index de
vise ale altor persoane Index de nume si termeni
Fluturi Irina Binder 2016
Ashleys - Vol. IV - Gloss, glamour și o junglă de intrigi Cruz Melissa de la 2016-06-14 Numai fetele puternice supraviețuiesc Planul lui Lauren Page era simplu:
să treacă printr-o transformare spectaculoasă, să intre în gașca Ashleys și apoi să o distrugă complet din interior. Singura problemă este că, ajunsă acum una
dintre „reginele“ clasei a șaptea, Lauren nu mai este atât de sigură că vrea să-și ducă planul la îndeplinire – mai ales pentru că Sadie, care-i fusese cândva
cea mai bună prietenă, și-a făcut și ea un plan să răstoarne supremația celor trei Ashley. Acum, obiectivul lui Lauren s-a schimbat: trebuie să salveze gașca
Ashleys! Însă cum Ashley și-a luat ca prieten un băiat oarecare și fără un sfanț, Lili nu mai vrea să audă de machiaj și haine la modă, iar A.A. nu mai crede în
loialitatea lui Ashley, se mai poate face oare ceva? Sau gașca Ashleys se va destrăma cu adevărat?
Adio, Europa! - vol II
Happy People Read and Drink Coﬀee Agns Martin-Lugand 2016-05-10 Diane seems to have the perfect life. She is a wife, mother, and the owner of Happy
People Read and Drink Coﬀee, a cozy literary café in Paris. But when she suddenly loses her husband and daughter in a car accident, the world as she knows it
disappears. One year later, Diane moves to a small town on the Irish coast, determined to heal by rebuilding her life alone—until she meets Edward, a
handsome and moody photographer, and falls into a surprising and tumultuous romance. But will it last when Diane leaves Ireland for good? At once
heartbreaking and uplifting, Diane’s story is deeply felt, reminding us that love remembered is love enduring. "A heartbreaking story of love and loss that will
twist readers up in knots…essential." —Library Journal
Isaac vol 2/2 Alexandre Dumas 2021-02-22 Isaac Laquedem sau, Romanul evreului rătăcitor , este un roman istoric neterminat de tatăl lui Alexandre Dumas ,
publicat inițial în serial în ziarul Le Constitutionnel din 1852 . Alexandre Dumas intenționa să o facă opera sa majoră: o frescă completă a istoriei umanității, în
jurul unui erou principal care personalizează mitul evreului rătăcitor . Sub acoperirea unei ﬁcțiuni, romanul va oferi o meditație asupra miturilor antice și
moderne. Seria a început să apară în decembrie 1852, dar a întâmpinat rapid ostilitatea cercurilor catolice. Constituționalul decide să înceteze publicarea în
martie 1853. Alexandre Dumas întrerupe redactarea, până la zile mai bune. Lucrarea, așa cum o știm astăzi, a fost publicată pentru prima dată în 1853. În
afară de câteva ediții parțiale, a fost uitată până când au apărut două ediții complete, în 2005, 2006 și aceasta. * În 1469, un pelerin misterios, aparent
invulnerabil, a intrat la Roma pe Calea Appiană. Primit de Papa Paul al II-lea , este recunoscut drept evreul rătăcitor, condamnat să călătorească în veșnicie
pentru că l-a insultat pe Hristos, când a trecut în mijlocul mulțimii pe Calea Crucii, în timpul Patimii. Pedeapsa lui trebuie să se încheie atunci când Hristos
Mântuitorul rostește următoarele cuvinte ale mântuirii sale: "Stai jos și încetează să mergi!"
Words for Women Written by a Man Adrian Cutinov 2019-06-05 Life starts with a woman.They are our mothers, sisters, friends and lovers......but sometimes
they don't see their valueDeep in the thoughts of the women who make our lives wonderful often lies doubt and criticism. These sensitive and powerful people
have questions that need answering, if only to put their minds at ease. What can the words of a man do to help the women we love see their true value?Adrian
Cutinov has always felt close to the feminine soul, and in this book poured out his heart and beliefs in a hope that a diﬀerent perspective would help.Women
have questions.Do men feel emotions?Are men able to love?Can men really grow? Do they even want to? Has society just become too superﬁcial for deep
meaningful relationships to ever exist again? Is the age of true love, dead?Adrian sets out to remind women how special they are and to dig into these
questions.You'll love his perspective, because maybe it will help you ﬁnd the love you desire.Get it now.
Camera cu ﬂuturi Lucinda Riley 2021-02-09 Abundând în emblematicul amestec de personaje memorabile și de secrete dureroase pe care ni-l propune
această autoare, romanul Camera cu ﬂuturi este o poveste fascinantă, depănată de-a lungul mai multor generații. Posy Montague se apropie de cea de-a
șaptezecea aniversare. Ea încă locuiește la Admiral House, frumoasa reședință ce a aparținut familiei sale timp de generații și care se aﬂă în splendida zonă
rurală a comitatului Suﬀolk, loc în care eroina și-a petrecut copilăria idilică prinzând ﬂuturi împreună cu iubitul ei tată și în care mai apoi și-a crescut propriii
copii. Însă acum a venit timpul ca Posy să ia o decizie dureroasă. În ciuda amintirilor legate de această casă și a splendidei grădini pe care eroina a creat-o dea lungul a douăzeci și cinci de ani, întreaga proprietate se năruie în jurul ei, iar Posy își dă seama că a venit timpul s-o vândă. Apoi își face apariția un personaj
ce aparține trecutului – Freddie, prima dragoste a lui Posy, care, cu cincizeci de ani în urmă, a părăsit-o și a lăsat-o cu inima frântă. Deja luptându-se să facă
față deciziilor greșite pe care le ia în afaceri ﬁul ei, Sam, precum și revenirii bruște din Australia, după zece ani, a celuilalt ﬁu, Nick, Posy nu are încredere în
afecțiunea reînnoită a lui Freddie. Mai mult decât atât, fără ca Posy s-o știe, Freddie – și Admiral House – au de dezvăluit un secret îngrozitor. „O carte
excepțională, pe care n-o poți lăsa din mână.“ Daily Mail
Adio, Europa! - vol I
Булавоусые чешуекрылые Восточной Европы Александр Львовский 2018-12-20 Настоящее издание содержит диагностические ключи для
определения 303 видов булавоусых чешуекрылых (дневных бабочек) Вост. Европы (Европейской части России, включая Урал и Северный Кавказ,
Украины, Беларуси, Прибалтийских государств), что соответствует территории европейской части бывшего СССР, а также характеристики
семейств, родов и подробные видовые очерки с данными о синонимах, типовой местности, распространении, биологии, этимологии названий,
замечаниями по систематике. Предназначено для широкого круга читателей – зоологов, студентов естественных факультетов, работников системы
охраны природы и эколого-биологического образования, натуралистов-любителей.
Balciul desertaciunilor vol 2 Thackeray, William Makepeace 2021-02-16 Bălciul deşertaciunilor (1847-1848) este un roman satric a bunelor maniere. Ca şi titlul,
volumul are ca temă vanitatea celor bogaţi şi puternici. Autorul pare să îşi atenţioneze cititorii încă de la început că banii şi puterea, deşi importanţi în viaţa de
zi cu zi, nu conduc în mod obligatoriu la fericire sau mulţumire, şi nu ar trebui să ajungă singura dorinţă în viaţa. Povestea începe cu personajele Amelia
Sedley şi Rebecca Sharp, părăsind academia doamnei Mrs .Pinkerton, pentru a-şi trăi viaţa în Vanity Fair, un loc imaginar, al urcării sociale şi a căutării
bunăstării ﬁnanciare. Amelia aparţine unei familii bune, şi considera că bunăstarea ﬁnanciară sau puterea nu ar trebui sa ﬁe importante în viaţă, dar Rebecca
este o orfană şi simte că aceste lucruri ar trebui să ﬁe singurul ei scop în viaţă. Rebecca încearcă din răsputeri să intre în lumea bună a societăţii, şi în cercul
social înalt din Vanity Fair, căsătorindu-se cu fratele Ameliei. Dar planurile sale sunt distruse de George Osborne, viitorul soţ al Ameliei.
Popasuri scriitoricești pe Olt și Olteț, Vol. II, Volum antologic Florentin Smarandache Popasuri scriitoriceşti este o serie antologică dedicată scriitorilor
care s-au născut în spațiul geographic al Oltului, sunt sau au fost trăitori în acest areal ori au alte legături cu râurile Olt și Olteț, plaiuri natale ale
antologatorului. E un mai vechi gând al meu - de a reuni într-o carte scriitori din aceeaşi arie geograﬁcă (spaţiul însemnând, poate, un nucleu de inspiraţie) -,
gând devenit proiect de suﬂet, urmărind parcursul unor oameni conspațiali mie (chiar dacă nu toți și contemporani!), care-şi agăţară sau îți agaţă ispitele
suﬂeteşti de vaierul vorbelor purtate pe aripi de timp. După un prim volum de aproape 300 de pagini, cu peste 20 de autori antologați și biograﬁați, plus notițe
succinte despre o serie de alți scriitori, volum apărut în 2013, acest al II-lea tom cuprinde biograﬁi și texte ilustrative din 50 de scriitori, ordonați cronologic.
The Hidden Twin Adi Rule 2016-03-22 When you've lived your whole life in secret because of a dark myth, what happens when the myth starts to come to
life?
Divergent - Vol. II - Insurgent Roth Veronica 2016-06-14 Insurgent, mult așteptata continuare a bestsellerului internațional Divergent, bestseller New York
Times O alegere Devine un sacriﬁciu Un sacriﬁciu Devine o pierdere O pierdere Devine o povară O povară Devine o bătălie O singură alegere Te poate
distruge O tulburătoare poveste de iubire, plină de răsturnări de situație, cu decizii sfâșietoare și dezvăluiri emoționante ale naturii umane... Într-un Chicago
distopic, unde tinerii care au împlinit vârsta de șaisprezece ani sunt obligați să aleagă una dintre cele cinci facțiuni, căreia ar trebui să-i ﬁe devotați pentru tot
restul vieții, Tris Prior continuă să-i salveze pe cei pe care îi iubește — și pe ea însăși —, în timp ce caută răspunsuri la întrebări sfâșietoare despre durere și
iertare, identitate și loialitate, politică și iubire. Pentru Tris, ziua inițierii ar ﬁ trebuit să reprezinte o victorie și să ﬁe sărbătorită alături de cei din facțiunea
aleasă; în schimb, ziua se sfârșește cu orori de nedescris. Războiul bate la ușă, în timp ce conﬂictele dintre facțiuni și ideologii se extind cu repeziciune. Și în
vremuri de război, se formează tabere, se dezvăluie secrete, iar alegerile devin irevocabile și dure. Transformată de propriile sale decizii, dar și de durerea
suﬂetească și de sentimentul de vinovăție, Tris trebuie să-și accepte divergența, chiar dacă nu știe ce îi rezervă viitorul.
BANCA AMINTIRILOR ( Vol. 1) George Goldhamer
Commedia dellArte - vol. II
Povestile Diandrei - Vol II Ion-Ovidiu Pânișoară 2016-06-17 Cei doi prieteni, printesa Alla si extraterestrul Zarrygot, sunt in fata unor noi aventuri, in care sa
descopere lumea din jurul lor si o sa te invete cateva lucruri importante: sa dai dovada de generozitate, sa crezi in tine, sa ﬁi mandru de ceea ce esti si despre
magica putere a zambetului - care te ajuta sa invingi orice obstacol in viata. Sunt lucruri care sunt la fel de importante pentru prietenii nostri cum sunt pentru
ﬁecare copil si adult (da, si parintii vostri trebuie sa nu uite sa ﬁe generosi, sa se bucure de viata si sa o priveasca cu zambetul pe buze). Citeste povestile,
gandeste-te la ceea ce poti sa inveti din ele si apoi pune in practica ideile Diandrei. O sa te distrezi foarte tare si o sa aﬂi cum sa cresti un om minunat! IonOvidiu Pânișoară
Ducesa de Marshela. Vol. 2 Daniela Cavaşi 2022-03-10 Următorul mesaj face parte dintr-o scrisoare adresată domnișoarei Julieta Carson, ducesa de
Marshela. Scrisoarea a fost redactată de către Alteța Sa Serenisimă, Eveline Rosier. „Am încredere în tine. Vei ﬁ o Prințesă minunată. Vei reprezenta femeile
din Marsilia cu demnitate iar cei care vor apărea în calea ta, vor ﬁ mândri că te cunosc. Ștergeți lacrimile, scumpa mea. Sunt lucruri mai bune pe lumea asta
decât să plângem. Ai un cuvânt de spus, știi și de la mine atât de multe și, crede-mă, sunt unii oameni în Palat care se tem de tine. Dar nu ceda, te implor.
Lasă o urmă acolo unde pășești. Viața are atât de multe planuri minunate cu tine iar singura ta datorie este să îți păstrezi zâmbetul pe chip. Pentru
totdeauna.”
Delivering Knock Your Socks Oﬀ Service Kristin Anderson 2003 Outlines the skills and techniques of providing superior customer service.
Cocosatul vol 2-Lagardere Paul Feval 2017-03-02 Lupta cavalerului Lagardere pentru stabilirea adevarului despre uciderea ducelui de Nevers continua.
Trecand peste numeroase obstacole, ﬁind chiar condamnat la moarte pentru o crima pe care nu a comis-o, dupa multe aventuri, care de care mai palpitante,
cavalerul il demasca pe asasin, si razbuna astfel pe prietenul si, totodata, maestrul sau. In acest al 2-lea volum Lagardere iese victorios din capcanele intinse
de Gonzague. Un aliat de nadejde in aceasta lupta castigata de fortele binelui este Iubirea. Romanul se incheie cu casatoria cavalerului cu Aurore de Nevers,
dar ispravile lui Lagardere nu se vor sfarsi aici. Ele vor continua in romanele lui Paul Feval ﬁul, romane cu nimic mai prejos decat ale Paul Feval tatal.
Eden. Vol. 1 Andrada Rezmuveş 2021-10-07
Dan Brown’s Robert Langdon Series Dan Brown 2017-01-12 For the ﬁrst time, all four Robert Langdon thrillers are now available as one ebook bundle. If
you haven't read a Dan Brown yet, now's the time. ANGELS AND DEMONS The countdown to oblivion has started - who will stop the clock? A famous scientist
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is found dead, a mysterious symbol burned into his skin. Many miles away in Rome, the world’s cardinals gather to elect a new pope. Little do they know that
beneath their feet, a vast bomb has started to tick. Professor Robert Langdon must work out the link between these two seemingly unconnected events if he is
stop the Vatican being blown sky high. THE DA VINCI CODE The race to uncover the oldest secret has begun . . . An eminent man is brutally murdered in the
world’s most famous museum. Around his body are a ring of codes, hastily drawn in blood. He died to protect a long-kept secret which Professor Robert
Langdon must now uncover. It will be a race against time to decipher this ﬁnal message. Can he get there before the killers do? THE LOST SYMBOL To save a
life, you must ﬁrst crack the code . . . A mysterious invitation brings Professor Robert Langdon to Washington DC. But all is not as it seems in this powerful
city. An ancient organization plans to reassert itself. And he is the only man standing in its way. If he is to prevent a terrible plan being executed, Langdon
must decipher a series of increasingly bloody clues. But ﬁrst he has to make sure he stays alive . . . INFERNO The world is in danger - who will save it? Robert
Langdon wakes up in a Florence hospital with no clue how he got there. But another attack on his life makes it very clear – someone wants him dead. And fast.
To survive, Langdon must work out who it is. And then he must answer the next question – why?
Polyurethane Elastomers Cristina Prisacariu 2011-07-03 A comprehensive account of the physical / mechanical behaviour of polyurethanes (PU ́s) elastomers,
ﬁlms and blends of variable crystallinity. Aspects covered include the elasticity and inelasticity of amorphous to crystalline PUs, in relation to their sensitivity
to chemical and physical structure. A study is made of how aspects of the constitutive responses of PUs vary with composition: the polyaddition procedure, the
hard segment, soft segment and chain extender (diols and diamines) are varied systematically in a large number of systems of model and novel crosslinked
andthermoplastic PUs. Results will be related to: microstructural changes, on the basis of evidence from x-ray scattering (SAXS and WAXS), and also dynamic
mechanical analyses (DMA), diﬀerential scanning calorimetry (DSC) and IR dichroism. Inelastic eﬀects will be investigated also by including quantitative
correlations between the magnitude of the Mullins eﬀect and the fractional energy dissipation by hysteresis under cyclic straining, giving common relations
approached by all the materials studied. A major structural feature explored is the relationship between the nature of the hard segment (crystallising or not)
and that of the soft segments. Crystallinity has been sometimes observed in the commercial PUs hard phase but this is usually limited to only a few percent
for most hard segment structures when solidiﬁed from the melt. One particular diisocyanate, 4,4’-dibenzyl diisocyanate (DBDI) that, in the presence of
suitable chain extenders ( diols or diamines), gives rise to signiﬁcant degrees of crystallinity [i-iii] and this is included in the present work. Understanding the
reaction pathways involved, in resolving the subtle morphological evolution at the nanometre level, and capturing mathematically the complex, largedeformation nonlinear viscoelastic mechanical behaviour are assumed to bring new important insights in the world basic research in polyurethanes and
towards applied industrial research in this area.
Commedia dell Arte-vol III
BLACK & BLUE: Vol.2 ELLEN KIND În partea a doua a poveștii dintre Black și Natalia, îl regăsim pe Black chinuit de coșmaruri în somn, izolat în munți, iar
singurătatea îi e tovarășă ﬁdelă. Din disperare și conștientă că doar Black o poate ajuta să-și recupereze ﬁul răpit, Natalia ajunge să îi ceară ajutorul și pentru
siguranța ei și a ﬁului ei, trebuie să tot ce îi cere Black. La fel ca în prima parte, Natalia intră ca un fulger în viața lui Black, amenințând să îi distrugă toate
principiile de viață, prin care ridicase un zid între el și exterior, dar pe de altă parte, o voce mică și ﬁravă îi insuﬂă că ea de fapt, este chiar salvarea lui.
Războiul sentimentelor. Vol. 1 Sara M. Pachia 2022-03-21 Demian Mackenzie este un om de afaceri vânat de trecut. Cu un tată autoritar și cu o logodnică care
acceptă să îl părăsească pentru un milion de dolari, acesta și-a făcut lui însuși promisiunea că nu avea să mai iubească niciodată. Totuși, hotărârea lui începe
să se clatine destul de tare atunci când o întâlnește pe Abigail Tuxon. La fel ca și el, Abby fuge de monștri din trecut, încercând să își înceapă viața de la zero
într-un nou oraș, departe de cel care i-a făcut rău și de oamenii care au dezamăgit-o. Când aceștia se întâlnesc, scânteile încep să apară între ei. Abby își
dorește să redescopere iubirea alături de un bărbat bun, însă Demian se încăpățânează să își mențină inima înghețată și zidul de apărare pe care și l-a ridicat
în jurul lui. Însă atunci când este pus față în față cu pierderea lui Abigail, își dă seama că trebuie să ia cea mai importantă decizie din viața lui: să iubească din
nou sau să o piardă!
Permission to Glow Kristoﬀer Carter 2021-10-05 Ignite your consciousness to live-and lead-with power and purpose Like an all-you-can-eat buﬀet, our world is
constantly giving us too much of everything: stimulation, anxiety, information, responsibilities, challenges. Our work as leaders, then, is to expand our spiritual
capacity to hold more of what life and business constantly throws at us. Our work is to live with purpose, strengthening our relationship with our own power,
and unleashing the collective power of others: our colleagues, our staﬀ, our friends, our kids-even the neighbour who wakes us up daily with a leaf blower.
Purpose-driven living pulls others up and calls them forward. In this transformational guide to conscious leadership, Fortune 100 executive coach, meditation
expert, and host of This Epic Life podcast Kristoﬀer Carter shows you how to transcend the overwhelm and disruption of daily life and step into your power.
With a unique blend of irreverent humor, pop culture references, and spiritual insight, he reveals the 4 Permissions that oﬀer you the fuel to glow, and The 7
Compassionate Laws of Personal Change for activating and living these permissions. With guided journal prompts, invocations, daily aﬃrmations, and powerful
exercises, you will override the default behaviors that resist change. Stepping into your full potential, you will uncover your purpose, and become a guiding
light for others. Whether you lead a team of one (yourself) or a team of thousands, tending to your internal work allows you to step forward, into the light.
Your glow attracts allies, investors, and raving fans. Are you ready to throw the switch?
Opere. Vol. 5 Vasile Alecsandri 1992
De la Macedonski la Arghezi Florea Firan 1975
Cercul de piatră vol. 2 (Seria Outlander partea a III-a) - Editura Nemira Diana Gabaldon 2020-01-27 A doua parte din seria OUTLANDER Povestea care
a stat la baza serialului OUTLANDER Claire Randall si-a tinut secret trecutul aproape 20 de ani. Dar acum se intoarce acolo unde a inceput totul pe plaiurile
misterioase ale Scotiei impreuna cu ﬁica ei. Acolo Claire planuieste sa-i dezvaluie totul: secretul cercului de piatra secretul unei iubiri care traverseaza secole
si adevarul despre Jamie Fraser – un razboinic scotian a carui dragoste si curaj a facut-o pe Claire sa se intoarca in timp si sa ramana in epoca tulbure in care
traia el. Calatoria ei fascinanta continua la Curtea Franceza plina de intrigi si in Scotia prin razboi si moarte intr-o incercare disperata de a-l salva pe barbatul
pe care il iubeste si pe copilul lor. „Diana Gabaldon este o povestitoare innascuta…Paginile zboara singure cand citesti aceasta carte.“ Arizona Republic „O
poveste puternica ancorata in istorie si mit.Am iubit ﬁecare pagina.“ Nora Roberts "
Parameters 1997
Oliver's Story Erich Segal 2011-11-01 The sequel to the phenomenal national bestseller and enduring classic Love Story. Can the love of your life appear
twice in a lifetime? Oliver Barrett IV found his soulmate in Jenny Cavilleri. Their love was exhilarating and heartbreakingly brief. It was a love to last a lifetime.
Two years have passed since Jenny was taken from him, and Oliver truly believes he will never love again. Then one day, Marcie—beautiful and
mysterious—enters his world and suddenly the future holds a golden new promise. From the running track in New York's Central Park to the hushed executive
suites of a mightly department store empire, from a snowy Massachusetts Christmas to a shattering moment of turth in exotic Hong Kong--the story of Oliver
Barrett IV is a story of passion and principle, of a young man's journey out of sadness, into love.
Calaretul Mortii. Vol. 2. Bernard Cornwell 2020-08-06 CĂLĂREȚUL MORȚII este al doilea roman din seria de succes Ultimul regat scrisă de Bernard Cornwell, o
cronică a istoriei Angliei de la începuturile sale, „la fel de captivantă ca Urzeala tronurilor, dar inspirată din evenimente reale“ (The Observer), serie care a stat
la baza unui excepțional serial de televiziune realizat de BBC. WESSEX, ULTIMUL BASTION englez rămas neînfrânt, este privit cu nesaț de ﬁoroșii cuceritori
vikingi. Legat de pământul amenințat prin naștere și căsătorie, dar crescut de invadatorii danezi, Uhtred, un tânăr de viță nobilă, stă în cumpănă întrebânduse cui ar trebui să-i ﬁe credincios. Dar sângele este destinul său, iar când hoardele vikinge atacă, Uhtred trebuie să lase deoparte ura și neîncrederea și să ﬁe
alături de apărătorul țării sale – regele fugar Alfred. BERNARD CORNWELL scrie un roman istoric și de aventuri excepțional, un roman despre curaj, datorie,
devotament, măreție, dragoste și luptă, dând viață uneia dintre cele mai importante epoci din istoria Angliei.
Autori și opere. Culturi occidentale Vol. I Ion Ianoși 2022-03-22 Cartea Autori şi opere reuneşte prefeţe, postfeţe, studii introductive ori de sine stătătoare
elaborate de-a lungul mai multor decenii de profesorul Ion Ianoşi, revăzute şi îmbunătăţite pentru actuala ediţie. Lucrarea însumează trei volume, cu
subtitlurile: Culturi occidentale, Cultura rusă, Cultura română. Volumul I, Culturi occidentale, cuprinde 15 studii, organizate în trei părţi. Partea 1 tratează şase
scriitori clasici şi importante opere ale lor, majoritar române ale secolului XX. Partea 2 analizează tot şase scrieri distincte aparţinând unor gânditori iluştri din
veacurile XIX şi XX. Partea 3 prezintă opera de ansamblu a câtorva ﬁlosoﬁ. Printre autorii discutaţi îi amintim pe Italo Svevo, Franz Kafka, Robert Musil;
Heinrich Heine, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger: după cum se vede, în majoritatea lor de limba germană. Volumele Autori şi opere întregesc
monograﬁile profesorului Ion Ianoşi, prima – pe cele despre Thomas Mann şi Hegel, cea de a doua – despre Dostoievski şi Tolstoi, cea de a treia – despre
Constantin Noica. Astfel, ele împlinesc preocupări de o viaţa cu privire la ﬁguri tutelare din literatura şi ﬁlosoﬁa germană, rusă şi românească, din ultimele
secole.
Zilele și umbra mea Vol. II Traian Chelariu 2022-03-23 Respectiva ediţie în două volume întruneşte pentru prima dată în istoria culturii române, ediţia integrală
a disputatului jurnal al lui Traian Chelariu. Jurnalul din anii ’30, inedit în cea mai mare măsură (fragmentar, el a fost publicat la Editura Junimea în 1977), este
interesant din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, el înregistrează atmosfera din mediul intelectual din Cernăuţii perioadei interbelice. Viaţa
universitară, disputele tinerilor scriitori, încercarea de a impune coordonate româneşti lumii culturale, toate acestea sunt radiograﬁate în cele zece caiete
manuscris. În jurnal, sunt reproduse scrisori trimise sau primite de la Ion Nistor, ministru în mai multe legislaturi, de la Mircea Streinul, tumultuosul coleg de
generaţie, la alte ﬁguri importante ale locului. Pe de altă parte, găsim aici reperele formării unui intelectual ale cărui valori sunt focalizate de necesitatea unei
deveniri culturale. Viziunea stoică pe care Traian Chelariu o întruchipează în anii ’50 este fundamentată pe experienţa unei tinereţi angajate pe traiectul
asumării culturii. În plus, jurnalul cuprinde experienţa studiilor sale la Şcoala Română de la Paris şi la Roma, ﬁind şi din acest punct de vedere un document. /
Mircea A. Diaconu
Teach Yourself Managing Stress, New Edition Terry Looker 2009-04-15 Get a handle on your stress Teach Yourself Managing Stress explains why you feel
stressed and how to do something about it. It will give you some simple guidelines about the sources of stress, and then explain all the diﬀerent strategies you
can use to deal with it. It shows you how better physical health can lead to better mental health, gives practical information on things like decluttering and
work-life balance, and explains what the new discoveries of NLP and similar techniques can do to help you banish stress forever.
Întunecare (2 vol.) Petrescu Cezar 2016-06-14 „De altminteri, ne asigură, mereu, autorul, tabloul societății imediat postbelice este moral fracturat atât de
cauze sociale multiple cât și de înțelesuri foarte eterogene conferite evenimentelor de protagoniști. Or, în «noua realitate» ﬁecare se simte îndreptățit să
solicite ceva de la viață, de la istorie, de la ceilalți, și, nu chiar în ultimul rând, de la soartă. Peisajul tipologiilor umane nu este unul idilic și armonios, ci unul
bazat pe dezacord, pe conﬂict și pe neînțelegere. Îi stau cititorului, față în față, idealiști morali (Vasile Mogrea) care refuză orice compromis și orice umilință,
dar și veșnic adaptații la succes, dintre care erou paradigmatic este Alexandru Vardaru. El n-are deziluzii în viață pentru că nu-și creează «speranțe deșarte»
sau «iluzii prostești». Clar și răspicat, se autodeﬁnește privindu-l cu milă, dezgust și dispreț pe mutilatul neînțelegător Radu Comșa: «Eu m-am socotit
întotdeauna nedemn de așa-zise marile idealuri. Viața mi s-a părut mai simplă... Omul nu se sacriﬁcă idealurilor vagi. Nu iubesc o lume imaginară; o iubesc pe
cea reală! Nu una viitoare; pe cea prezentă!... Știu că nu putem face miracole, nici în viața de toate zilele, nici în cea politică... Tot ce poți face e să corectezi
puțin și treptat realitatea. Chiar patriot, sunt fără imaginație... Ideile generoase duc la dezordine, lirismul la catastrofe!...» Întunecare este un titlu ce a ajuns
să conțină în sine mai multe sensuri, cel antropologic destinal ﬁind, desigur, cel mai profund. Dar acest înțeles va ﬁ – pentru mulți cititori – corelat mereu și cu
semniﬁcații sociale și psihologice. De ce? Pentru simplul motiv că baza socială și cea psihologică din orice război, răscoală sau revoluție aduc la suprafață
multe fețe ale întunecării. Acestea sunt stocate în memoria colectivă, iar unele au constituit obiect de analiză romanescă. Fiecare cititor apelează, vrândnevrând, la aceste înțelesuri ale întunecărilor venite din cele două mari surse: istoria și literatura. Oricum, Întunecare a lui Cezar Petrescu rămâne un reper
literar major, unul dătător de seamă atât pentru istoria literaturii române, cât și pentru evoluția luminărilor și întunecărilor colective, periodice, ale poporului
nostru.“ – Vasile Morar
The Winter Wolf Holly Webb 2022-09-20 Amelia is spending Christmas in an old family house when she ﬁnds a journal and is magically transported back in
time into a wintry world. She ﬁnds herself trying save a wolf pup and its mother from hunters--but will she be able to withstand the icy wilderness and make it
back home safely? In this magical time-travel adventure, Amelia and her parents are spending Christmas in an old house that's been in her family for
generations. While exploring the attic, Amelia ﬁnd a journal written by a long-lost relative around her age. Suddenly, she ﬁnds herself magically transported
into the wintry world of the journal--and part of a plan to help save a wolf pup and its mother from hunters. Can Amelia help the animals--and ﬁnd a way to
return home safely? In the Winter Journeys series, readers join the story characters in their exciting time travels to lands of ice and snow!
Prin zapada si cenusa vol 2 (Seria Outlander, partea a VI-a) Diana Gabaldon A sasea parte din seria OUTLANDER. Clanul Fraser isi pune pe picioare viata in
Carolina de Nord, cu Jamie prins, din nou, in complicatele ite politice printre care trebuie sa navigheze: intre loialitatea fata de Rege si loialitatea fata de
oamenii sai. Claire, pe de alta parte, isi atrage recunostinta comunitatii pentru interventiile ei medicale, dar si suspiciunea de vrajitorie din cauza cunostintelor
prea avansate pe care le foloseste ca sa salveze vieti. Brianna si Roger sunt pusi in fata unei decizii dureroase la scurt timp dupa ce se reintalnesc, avand de
ales intre sanatatea copilului lor si familia reunita cu atat de multe sacriﬁcii. „Un festin literar. Detaliile istorice bogate si povestea de dragoste atat de
profunda te fac sa devorezi acest roman.“ Publishers Weekly
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