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Dicționarul literaturii Americane
Bogdan-Tudor Bucheru este unul dintre autorii SF&F de şcoală nouă, tot mai puţin
obstinaţi în a perpetua miturile tehnologiei star-trekizante şi tot mai preocupaţi să
reducă distanţa conceptuală nespus de orgolioasă cîndva care-i îndepărta de
mainstream. Bariera care desparte retoric universurile prozei a devenit tot mai
mult un fetiş, o fantoşă, o falsă problemă. Cred în capacitatea lui Bogdan-Tudor
Bucheru de a surmonta şi alte asemenea obstacole. (Dan Silviu Borescu)

Coroana Izabelei: Arca Rubinie
Opere alese: Volume : Povestiri, Soi̦mii, Dureri înăbusițe,
Crîsma̦ lui Mos P̦recu, Povestiri din război, Comoara
Dorobantul̦ui
Chiar şi îngerii cad
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Firea românilor
Nu suntem nici pe departe singuri, iar ființele nevăzute aflate în preajma noastră
au abilități și cunoștințe mult mai avansate decât noi și doresc să ni le
împărtășească – tot ce trebuie să facem e să fim receptivi și să descifrăm
semnalele pe care ni le trimit. Astfel pot fi explicate multe miracole, dar și
ajutoarele ori pedepsele divine de care avem parte. Acestea au la bază alte legi ale
fizicii, în legătură cu care cercetătorii sunt deocamdată reticenți. Bogat ilustrat cu
fotografii, volumul face primul pas spre cunoașterea acestei științe avansate și
spre entitățile dezvoltate care o aplică de milenii.

Home with God
Studii şi cercetări etnoculturale
Şamanismul şi tehnicile arhaice ale extazului
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Cad castane din castani. Amintiri de ieri și azi
Scriitori contemporani
Atingerea
Sistemul sau întocmirea religiei Muhammedane
Antologia basmului cult
Revista de istorie și teorie literară
Poezii antume
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Viața românească
Şi dacă, într-o bună zi, trei îngeri s-ar pogorî peste oraş? Trei îngeri care, înfăşuraţi
în mantiile lor albastre, cu ochii alungiţi şi sprâncenele parcă pictate, bulversează
totul şi pe toată lumea: preşedinte, înalte feţe bisericeşti, savanţi tobă de carte,
filozofi bărboşi, afacerişti plini de idei, patroni de bar, dar şi oameni de rând, fete
cuminţi, copii. Nimeni, nimic nu mai e la fel, nici măcar printre avatarurile din
Second Life, Mesmeea, Anir şi Narkom, care îi aşteaptă pe cititori să ajungă la ei.
Poate doar în visul lui Dumnezeu să nu se fi schimbat nimic, însă şi acela e un vis
cu îngeri Bulgakov! vor spune unii, ştiind aceştia foarte bine cât de împătimită
iubitoare a Maestrului e Ruxandra Cesereanu. Boris Vian! vor declara alţii şi vor
aduce dovezile clare ale acestei din urmă înrudiri. Totuşi, spre încântarea tuturor,
dincolo de asemănări, inspiraţii, stilistici comune, Angelus este romanul unei
prozatoare cu identitate artistică fermă, verificată, impusă.

Documente literare junimiste
Doine ; Lăcrimioare ; Suvenire ; Mărgăritărele

Page 6/10

Download File PDF Chear Si Ingeri Cad
Invitații Eutherpei
Noua revistă română
Sufletele, Îngerii și ce ne ascunde Știința
Transilvania
Betrayal had ruined Banner Coleman's wedding day and on her wedding night she
was a jilted bride. Now old seeds of greed and desire are harvesting a scandal and Banner's affair with an old family friend could shatter a friendship and a family.

Literatura română între cele două războaie mondiale
Dispariția lui afară
Volumul grupează tematic un amplu dialog între Emil Brumaru și Veronica D.
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Niculescu publicat inițial în rubrica „Diabloguri“ din Suplimentul de cultură. Se
vorbește despre viață, despre moarte, sunt depănate amintiri, sunt analizate
traume din copilărie și mai recente, dar și momente emoționante din viața celor
doi. Peste toate acestea planează mereu literatura – uneori direct, vizând autori,
opere și personaje, alteori indirect, ca un liant între diversele teme abordate. Cad
castane din castani debordează de sensibilitatea caracteristică autorilor, iar
dispoziția ludică cu care ne-au obișnuit deja transformă subiectele de discuție întrun joc.

Istoria culturii și civilizației
Pe măsură ce călătoriți prin viață, veți descoperi că lumea invizibilă este lumea
reală și această lume fizică nu manifestă decât unele lucruri în lumea invizibilă.
Așa cum aveți și dușmani vizibili, aveți și dușmani invizibili. Puteţi să vă luptaţi cu
acest duşman fără să-l cunoaşteţi pe el, sau strategiile, stilul și armele lui? Această
carte este un instrument esențial pentru călătoria voastră. În această carte veți
afla cine sunt dușmanii voştri invizibili, rădăcina existenței lor, caracteristicile lor și
cum să câștigaţi lupta împotriva lor. Fie ca această carte prețioasă să vă ajute să
vă depășiți dușmanii invizibili!

Țara îndepărtată ; Pasărea și umbra
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Angelus
Carte de cetire III, pentru şcoalele poporale române
Am Fost În Țara Cu Fagi-Bucovina
A compassionate spiritual meditation on the process of death and dying, written by
the author of the popular Conversations with God series, offers counsel on how to
draw wisdom and peace of mind throughout the process, which is explained as the
beginning of an "after life" in God's kingdom. Reprint. 60,000 first printing.

Sfinții îngeri
Hronicul și cântecul vârstelor
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