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Ronald Reagan, pre;edinte
`n perioada 1981 - 1989

Bridgerton, considerat unul dintre
cele mai de succes seriale

Celebrul tablou “Going to the match”
al pictorului britanic Laurence Stephen
Lowry a fost vândut cu suma de 7,8
milioane de lire sterline (9 milioane de
euro) muzeului dedicat acestui artist, aflat
în apropiere de Manchester, unde va putea
să rămână expus pentru marele public,
informează AFP.

Opera de artă, ce datează din 1953,
prezintă personaje - figurine pictate sub
forma unor chibrituri, un element
caracteristic al pictorului britanic -, care
merg la un stadion din nord-vestul Angliei.

Tabloul a fost vândut cu 6,6 milioane
de lire sterline, însă preţul final, care
include taxele aferente, a fost de 7,8
milioane de lire sterline, au precizat
reprezentanţii casei de licitaţii Christie's.

Cumpărătorul este Muzeul Lowry din
Salford, un oraş aflat la mică distanţă de
Manchester, unde opera de artă este expusă
încă de la deschiderea muzeului din anul
2000."În această seară, graţie unui cadou
incredibil de generos primit din partea Law
Family Charitable Foundation", a
magnatului financiar britanic Andrew Law
şi a soţiei sale, Zoe, "suntem încântaţi că am
cumpărat 'Going to the match'", a declarat
directorul general al muzeului, Julia
Fawcett. "Aşteptăm cu nerăbdare să îl
aducem din nou în casa lui din Salford,
unde va putea în continuare să încânte şi să
atragă vizitatori la Galeriile Andrew şi Zoe
Law din cadrul Muzeului Lowry", a
adăugat ea.

Tabloul, estimat de casa de licitaţii
Christie's la o valoare cuprinsă între 5
milioane şi 8 milioane de lire sterline, a fost
pus în vânzare de fundaţia Asociaţiei
fotbaliştilor profesionişti din Regatul Unit,
care îl achiziţionase în 1999 cu o sumă de
aproape 2 milioane de lire sterline.

Cântăreaţa americană Taylor Swift
a lansat vineri cel de-al 10-lea album de
studio intitulat ''Midnights'', precum şi
piese suplimentare compuse în timpul
înregistrării materialului discografic,
informează Reuters.

Cantautoarea în vârstă de 32 de ani

descrie noul album, ce conţine 13 piese,
''un colaj intens de urcuşuri şi
coborâşuri, fluxuri şi refluxuri''.

O altă piesă inclusă în album, este
înregistrată în colaborare cu cântăreaţa
Lana Del Rey, pe care Swift spune că o
admiră de mult timp.

Bulgaria a devenit cea mai recentă
ţară care a anunţat că nu va participa
la concursul Eurovision de anul viitor,
informează BBC.

Radiodifuzorii din Macedonia de
Nord şi Muntenegru confirmaseră
deja că nu vor participa la ediţia din
2023 din cauza majorării taxei de
participare.

BBC News a fost informat că
ţărilor li s-a cerut să plătească mai
mult pentru a compensa banii pierduţi
după excluderea Rusiei din concurs.

EBU - care organizează concursul
- a confirmat lista celor 37 de
participanţi pentru concursul din
2023. Suma pe care fiecare
radiodifuzor participant o plăteşte
pentru a se înscrie nu este făcută
publică, dar costul total între toţi
participanţii se ridică în mod obişnuit
la aproximativ 5 milioane de euro - iar
gazda plăteşte o sumă suplimentară.

Bulgaria, Macedonia de Nord şi
Muntenegru nu au reuşit să treacă de
semifinala concursului de anul acesta.

Povestea este plasat[ în lumea competitivă a regen\ei din Londra
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La 11/23 octombrie 1866,
Poarta otomană a emis un firman
prin care l-a recunoscut pe Carol I
ca principe cu titlu ereditar al
Principatelor Unite. 

Otomanii renunţau acum la clauza
restrictivă a firmanului din 1861 -
recunoaşterea Unirii numai pentru
durata domniei lui Alexandru Ioan
Cuza (1859-1866) -, acceptând definitiv
realitatea ireversibilă a existenţei
României, se menţionează în lucrarea
“Istoria militară a poporului român"
(Editura Militară, Bucureşti, 1987).

Firmanul conţinea o serie de 
clauze prin care Poarta, în 
schimbul acestei recunoaşteri, 
se străduia să contracareze 
acţiunile menite să ducă la 
proclamarea independenţei 
României

Astfel, se menţiona că Principatele
Unite făceau "parte integrantă" din
Imperiul otoman şi se interzicea
creşterea forţelor armate permanente
române peste 30.000 de oameni fără o
înţelegere prealabilă cu puterea
suverană, indică lucrarea "Politica
externă a României. Dicţionar
cronologic" (Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1986).
Principatele puteau avea monedă
proprie, cu condiţia ca aceasta să poarte
un semn special, ce urma să fie fixat
ulterior în înţelegere cu guvernul
otoman. Tratatele şi convenţiile
încheiate de Imperiul otoman cu alte
state rămâneau obligatorii pentru
Principate în limita autonomiei
recunoscute lor, acestea neputând
încheia direct niciun tratat sau
convenţie cu puterile străine, ci numai
aranjamente de interes local fără
caracter politic. 

De asemenea, nu se puteau institui
ordine sau decoraţii - drept al statelor
independente - conferite în numele
României. 

Firmanul mai impunea respectul
suveranităţii sultanului, sporirea
tributului de comun acord cu Poarta,
interzicea ca teritoriul ţării să servească
"urzitorilor de tulburări" contra
Imperiului otoman sau statelor vecine
(clauză care viza în special mişcarea de
eliberare naţională a bulgarilor, grecilor
şi sârbilor).

Între 12/24-19/31 octombrie 
1866 a avut loc vizita 
domnitorului Carol I la 
Istanbul pentru primirea 
învestiturii din partea Porţii 

Vizita s-a desfăşurat în condiţii de
protocol similar celui uzitat pentru şefii
de state independente, marcând un pas
înainte în direcţia afirmării neatârnării
României. "Principele s-a deplasat la
Constantinopol pentru a-l vizita pe
sultan. Prin aceasta procesul de
recunoaştere se încheiase", se
subliniază în ampla lucrare "Istoria
românilor", publicată sub egida
Academiei Române (Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 2003).
Totodată, recunoaşterea a contribuit la
reechilibrarea politică internă, mai ales
că la începutul anului 1867 puterile
garante aveau să recunoască oficial
noua stare de lucruri din România,
reprezentanţii lor înfăţişându-se pe
rând pentru a prezenta noului
domnitor scrisorile de acreditare.

La 15/27 noiembrie 1866,
Adunarea Deputaţilor şi-a inaugurat
lucrările. În mesajul său - adresat şi
Senatului - domnitorul Carol I declara
Constituţia "sacră şi inviolabilă" drept
"lucrarea a înseşi naţiunea".

În noiembrie 1866, Poarta
recunoaşte României dreptul de a
institui o medalie militară, de a bate
monedă divizionară, de aramă, fără
vreun semn distinctiv al Imperiului
otoman, acesta urmând să figureze
numai pe monedele de aur şi argint, şi
de a avea un agent la Varna pentru

protejarea intereselor comercianţilor
români. ("Politica externă a României.
Dicţionar cronologic", Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1986).

Regele Carol I a fost și un 
susținător al modernizării 
orașelor României 

Sub domnia sa, Bucureştiul avea să
se transforme dintr-un târg oriental
într-o capitală europeană, supranumită
de unii ,,Micul Paris’’.

În timpul domniei regelui Carol I
populația a crescut, de la 4.115.818
locuitori cât era în 1866, ajunge la
7.771.341 locuitori în 1914. Dintr-o
țară fără monedă națională, România
avea, după 1900, una dintre cele mai
puternice valute de pe continent.

Prosperitatea şi stabilitatea au adus
o dezvolatre fără precedent a culturii,
artelor şi ştiinței. De asemenea dintr-o
țară fără industrie ajunsese să dispună
de cele mai mari şi performante
rafinării din Europa, şi devenise una
dintre cele mai importante țări
exportatoare de cereale din lume.

Sub domnia lui Carol I se fondează
mai multe universități şi colegii
naționale pe întreg teritoriul țării şi se
construiesc 40 de spitale rurale, cu
precizarea că cele mai multe dintre ele
funcționând şi astăzi.

O contribuție fundamentală a
regelui Carol a fost cea în domeniul
arhitecturii şi construcțiilor. În lunga
domnie au fost ridicate sau
reconstruite sedii de instituții

importante ale statului, universități,
palate administrative, biblioteci, gări,
colegii şi licee, biserici, spitale. Printre
edificiile publice construite
menționăm Banca Națională a
României (1883-1885), Ateneul
Român (1885-1888), Palatul de Justiție
(1890-1895), clădirea Fundației
Universitare ,,Carol I’’ (1890-1900),
Palatul Poştelor (1894-1900), Palatul
C.E.C.-ului (1896-1900) ş.a. Nu putem
uita Palatul Peleş, început în 1875 şi
inaugurat  în toamna lui 1883, ridicat
pe propria cheltuială a regelui.

În anii domniei lui Carol I s-a
modernizat, începând cu 1895, portul
Constanța, iar în 1895 s-a inaugurat
podul de la Cernavodă, la data aceea,
cel mai lung pod din Europa. 

Prin atitudinea moderată a regelui
Carol I, România a fost un factor de
echilibru în Balcani ce era un veşnic
,,butoi de pulbere’’. ,,În condițiile
accentuării contradicțiilor dintre
statele balcanice, România şi-a impus
o neutralitate activă, militând pentru
aplanarea divergențelor şi menținerea
statu-quo-ului teritorial. 

Astfel, în primul război balcanic,
izbucnit la 18/31 octombrie 1912, între
Bulgaria, Serbia, Grecia şi Muntenegru
pe de o parte şi Imperiul Otoman pe de
altă parte, Carol I anunța în Mesajul
său adresat Parlamentului că România
îşi păstrează neutralitatea față de țările
balcanice beligerante pentru a
,,contribui la localizarea războiului
...urmărind însă cu luare aminte
desfăşurarea unor evenimente, care
ating numeroase interese statului
nostru”.

În iulie 1914 izbucneşte Primul
Război Mondial şi România a ales
neutralitatea în august 1914. 

Carol I a fost afectat de decizia
Consiliului de Coroană şi îi mărturisea
lui Constantin Stere ,,după patruzeci şi
opt de ani mă văd aproape singur’’.
Acesta se simțea înfrânt, privit cu
ostilitate de toți, trădat şi singura
persoană care-i împărtăşea opiniile era
regina Elisabeta.

Regele Carol I îi mărturisea lui Take
Ionescu< ,,Regret că n-am murit înainte
de începerea acestui război’’. Conştient
că opinia publică şi majoritatea
politicienilor români aşteptau cu
nerăbdare intrarea României în război
alături de Antantă şi nedorind să fie un
obstacol în calea realizării acestui
deziderat, regele Carol I s-a hotărât să
abdice, însă soarta l-a scutit de această
durere şi umilință. Suferind de ficat,
slăbise mult şi până la moartea lui din
27 septembrie/10 octombrie 1914 a stat
închis în cabinetul său. A fost
înmormântat  la Curtea de Argeş.

În cei 48 de ani de domnie (cea mai
lungă din istoria noastră) Carol I a dat
dovadă de rigoare, sobrietate,
disciplină şi tenacitate. Cu aceste
cuvinte de ordine şi cu ajutorul
strălucitei pleiade de oameni politici ce
l-au înconjurat Carol a făcut istorie
reuşind să schimbe fața României.
Perioada anilor 1866-1914 a fost una de
mari progrese pentru România în plan
economic, social, politic, administrativ,
demografic şi cultural. Toate aceste
progrese importante au transformat
țara într-un stat de prim rang în estul
Europei.

La 25 octombrie 1944, odată
cu eliberarea oraşului Carei, se
atingea obiectivul major al
momentului întoarcerii armelor
de la 23 august 1944, respectiv,
acela al eliberării întregului
teritoriu de sub ocupaţia
germano-maghiară şi anularea
consecinţelor dictatului de la
Viena din 30 august 1940.

Ziua Armatei României a fost
instituită prin Decretul nr. 381 din 1
octombrie 1959.

Ziua Armatei României este
marcată prin arborarea Drapelului

naţional la sediile instituţiilor
militare, ridicarea Marelui Pavoaz la
bordul navelor militare maritime şi
fluviale şi prin organizarea de
ceremonii militare şi activităţi
comemorative în garnizoanele din
ţară, în teatrele de operaţiuni şi în
ţările în care România are acreditaţi
ataşaţi ai Apărării, potrivit
www.mapn.ro.

Militarii români din teatrele de
operaţiuni sărbătoresc, de asemenea,
Ziua Armatei României prin
organizarea unor ceremonii militare,
la care sunt invitaţi şi reprezentanţi
ai statelor partenere.

Luptele eroice purtate de Armata

Română, cu sprijinul forţelor
sovietice, pentru eliberarea părţii de
nord-vest a ţării au fost încununate
de succes la 25 octombrie 1944, când
inamicul a fost împins peste
frontierele naţionale. Primul oraş
românesc eliberat a fost Sfântu
Gheorghe, la 8 septembrie. Au
urmat< Târgu Mureş la 28
septembrie, Clujul la 11 octombrie şi
Oradea în 12 octombrie. Astfel, s-a
lansat operaţiunea armată de
eliberare a ţinutului sătmărean şi
reintegrarea acestuia sub stăpânire
românească. 
Luptele pentru oraşul Satu Mare au
început la 24 octombrie 1944, când

Divizia 11 infanterie din Corpul 2
armată a cucerit mai multe poziţii
importante în apropierea oraşului.
Un prim atac a fost respins de
unităţile germano-maghiare,
ofensiva fiind reluată în cursul nopţii
de 24/25 octombrie. În zorii zilei de
25 octombrie, prin arborarea
tricolorului românesc în centrul
oraşului s-a consemnat şi trecerea
"ultimei brazde de pământ
românesc", potrivit comunicatului
oficial. În aceeaşi zi, a fost atinsă şi
vechea frontieră româno-maghiară,
în apropierea satului Urziceni,
încheindu-se astfel acţiunea de
eliberare a Ardealului de Nord.

În fiecare an, la 25 Octombrie, este s[rb[torit[ Ziua Armatei României

EVENIMENT
În testamentul lui, Carol scria< ,,Mă gândesc înainte de toate, la iubitul meu popor, pentru care inima mea a bătut neîncetat şi care
a avut deplină încredere în mine. Viața mea este aşa strâns legată de aceasta, de Dumnezeu, binecuvântată țară, că doresc să-i las,
şi după moartea mea, dovezi vădite de adâncă simpatie şi de viul interes pe care le-am avut pentru dânsa. Zi şi noapte m-am gândit
la fericirea României, care a ajuns să ocupe acuma o poziție vrednică între statele europene’’.

Nu există lumină fără pete şi privind istoria în ansamblul său, concluzia este că, 
odată cu încoronarea regelui Carol I, însăşi România s-a încoronat

Principele Ferdinand, Ţarul Nicolae al II-lea şi Regele Carol I. Sursa foto< 
Ambasada Federaţiei Ruse

La 11/23 octombrie 1866, Poarta Otoman[ a emis un
firman prin care l-a recunoscut pe Carol I ca principe
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Bătălia de la Șelimbăr a avut
loc pe 28 octombrie 1599 și s-a
dat între oastea Țării
Românești condusă de Mihai
Viteazul și oastea Transilvaniei
condusă de cardinalul Andrei
Báthory. 

Bătălia s-a terminat cu victoria
clară a armatei condusă de Mihai
Viteazul care şi-a deschis astfel drumul
spre cetatea Alba Iulia, unde a înfăptuit
prima unire a Transilvaniei cu Țara
Românească.

Chiar dacă alianța (din 27 mai
1595) a voievodului Mihai cu
Sigismund Báthory era clară, acesta din
urmă dăruindu-i la 6 ianuarie 1597
castelul şi domeniul Buia, format din
14 comune, toate în județul Sibiu,
domeniul Sona din județul Alba şi
dreptul de a construi în Bălgrad (Alba
Iulia), lângă cetate, o mânăstire, care a
şi fost ridicată în acel an, relațiile dintre
cei doi s-au deteriorat de-a lungul
timpului.

În 1597 se produseseră schimbări
însemnate în Transilvania. Sigismund
Báthory i-a făcut o vizită împăratului
Rudolf al II-lea la Praga. A fost încheiat
un tratat bilateral, în baza căruia
Báthory ceda imperiului Transilvania
în schimbul ducatelor Oppeln (Opole)
şi Ratibor (Racibórz) din Silezia.
Schimbul dădea posibilitate Austriei
să-şi extindă influența asupra
creştinilor din Imperiul Otoman.
Situația l-a determinat pe Mihai
Viteazul să reflecteze asupra alianței cu
Báthory şi să decidă încheierea la
rândul său a unui tratat mai favorabil
cu împăratul Germaniei, la 9 iunie
1598 la Mănăstirea Dealu. 

Preambulul tratatului prevedea că
Mihai recunoştea suzeranitatea
Habsburgilor asupra Țării Româneşti,
împăratul obligându-se să țină pe
socoteala sa 5000 de mercenari pe
lângă Mihai, voievodul rămânând
domn pe viață şi cu drept ereditar în
familia lui. Obiceiurile şi autonomia
țării urmau să rămână intacte,
neschimbate, nu se prevedea plata
vreunui tribut, iar solii români urmau
să fie primiți la curtea imperială cu
toate onorurile. Sigismund Báthory,
fire schimbătoare şi indecisă, şi-a dat
seama că ducatele sileziene nu făceau
cât Transilvania şi, în august 1598, s-a
reîntors la vechea lui stăpânire, după
care i-a expulzat pe reprezentanții
împăratului Rudolf.

Revenit în Ardeal, Sigismund
Báthory l-a chemat din Polonia pe
vărul său Andrei Báthory, care era
cardinal. I-a cedat acestuia tronul
principatului Transilvania, iar Dieta
Transilvaniei l-a recunoscut pe cardinal
în aprilie 1599 ca principe. 

Schimbarea lui Sigismund 
Báthory era cu totul 
defavorabilă lui Mihai, Andrei 
Báthory fiind inamicul lui 
Rudolf al II-lea, împăratul 
nemaiavând drepturi 
în Transilvania

Luându-şi măsuri de siguranță spre
Dunăre şi Moldova, Mihai a început
înaintarea spre Transilvania. În câteva
zile, Mihai obținu sprijinul saşilor

braşoveni. A continuat marşul din
Prejmer, prin Codlea, Făgăraş şi satele
din Țara Făgăraşului, ajungând la
Tălmaciu la 25 octombrie. Armata sa,
întregită cu grupul secundar condus de
Radu Buzescu şi Banul Udrea, înainta
spre Sibiu, aşezându-şi tabăra la
Veştem în ziua de 26 octombrie.
Sperând tergiversarea bătăliei, pentru a
primi întăriri, cardinalul Báthory îşi
stabili tabăra la nord de cetatea Sibiului,
pe malul stâng al Cibinului. La 28
octombrie, dimineața, Mihai Viteazul
înainta spre Sibiu.

Andrei Báthory, depăşit şi luat prin
surprindere de pregătirile militare ale
lui Mihai, fu nevoit să-şi dispună oastea
(circa 16000 de oameni) într-un loc
defavorabil, între zonele Lazarett şi
Exerzierplatz, având în spate bălțile
Cibinului, folosite la apărarea cetății
Sibiului, pe laturile de sud şi est.

Bătălia începu la ora nouă cu un
schimb intens de focuri de artilerie.
Cele 18 tunuri ale lui Mihai, deşi
amplasate dominant, au avut inițial un
tir greşit. Artileria cardinalului,
superioară numeric (circa 40-50 de
tunuri) a ripostat foarte puternic. În
finalul pregătirii artileriei, un nobil de
origine română, Daniel Zalaschi, trecu
de partea armatei lui Mihai, făcându-i
cunoscută poziția dispozitivului
inamic. Atacul l-a dat Mihai Viteazul
pe flancul stâng, grupul de oaste al lui
Baba Novac încercând să scindeze
oastea cardinalului. În ciocnire căzu
Ștefan Lazăr, comandantul flancului
cardinalului. Gáspár Kornis,
comandantul locotenent al oştii
cardinalului reuşi să-l respingă pe Baba
Novac. Mihai reluă atacul cu partea
centrală a oştirii sale, formată din
mercenari unguri şi secui de sub
comanda lui Gheorghe Makó. Aceştia
pătrunseră în dispozitivul inamic,
lărgind flancurile spărturii şi acționând
atât în sprijinul lui Baba Novac, cât şi
împotriva lui Moise Székely, reuşind să
respingă dreapta şi centrul oştirii
transilvănene. Profitând de succes,
voievodul român îşi întări trupele din
centru cu escadroane de sârbi, cazaci şi
moldoveni şi l-a angajat în bătălie şi pe
aga Lecca. Linia întâi a lui Gáspár
Kornis fu străpunsă, soarta bătăliei

înclinându-se de partea lui Mihai
Viteazul.

În jurul orei 15, armata principelui
cardinal Andrei Báthory, rămasă fără
comandant şi atacată din flanc, s-a
dezorganizat şi a intrat în derută.
Dezastrul fu aproape total. Apărătorii
saşi ai cetății Sibiu urmărind cu atenție,
de pe creneluri, desfăşurarea bătăliei,
au salvat 350 de ostaşi saşi care făceau
parte din oastea cardinalului,
trăgându-i cu funiile, peste ziduri, în
interiorul cetății. 

Bilanțul bătăliei a fost
impresionant< din rândurile oştirii
transilvănene au căzut peste 3000 de
oameni, alții 1000 fiind răniți şi
prizonieri. Pierderile armatei lui Mihai
Viteazul au fost de asemenea mari,
trupurile celor căzuți, din ambele
tabere, fiind adunate de locuitorii
Sibiului şi depuse într-o groapă
comună. Locul înhumării se cheamă şi
astăzi „Movila lui Mihai”.

Seara, Mihai Viteazul a ordonat
urmărirea pâlcurilor de soldați, pentru
a-i împiedica să se regrupeze şi să
creeze probleme. Cardinalul Báthory
fugi cu destinația Moldova, însă pe
drum, în munți, a fost capturat de
secui, care l-au decapitat la 31
octombrie. Capul cardinalului i-a fost
dus lui Mihai Viteazul. 

Au trecut mai bine de patru 
secole de când Alba Iulia a fost 
pentru prima dată capitala 
țărilor române unite sub 
sceptrul lui Mihai Viteazul

Înainte de îndeplinirea idealului
românesc, de unire a teritoriilor de la
nord şi sud de Carpați, în 1600, în istorie
a rămas glorioasa intrare a lui Mihai
Viteazul în Alba Iulia, după victoria de la
Şelimbăr asupra oştilor transilvane,
conduse de cardinalul Andrei Báthory.

Născut în anul 1558, Mihai Viteazul
a fost ban de Mehedinţi, stolnic domnesc
şi ban al Craiovei, apoi domnitor al Ţării
Româneşti şi, pentru o scurtă perioadă,
în 1600, conducător al celor trei ţări ce
formează România< Ţara Românească,
Transilvania şi Moldova.

Până să ajungă domn al celor trei ţări
româneşti, Mihai Viteazul a mai treacut

de două ori prin Alba Iulia: prima dată
în 1592, ca fugar după ce luase parte în
calitate de ban al Olteniei la complotul
boieresc împotriva lui Alexandru cel Rău,
domn al Ţării Româneşti şi a doua oară,
în 1596, ca învingător la Călugăreni.

Cronicarul Szamosközy ne relatează
că “boierul român a stat ascuns aici, în
Ardeal în 1592, la curtea lui Sigismund
timp de două săptămâni, timp în care
Balthazar Báthory, vărul principelui, i-a
furat toate lucrurile”, potrivit
Dacoromania.ro.

În contextul politic al pericolului
destrămării coaliției anti-otomane, Mihai
Viteazul a decis Unirea celor trei țări. În
iulie 1599, a trimis o solie la Praga, pentru
a cere încuviințarea împăratului Rudolf
al II-lea.

Primind un răspuns favorabil, la
sfârşitul aceluiaşi an, a intrat în
Transilvania prin pasul Buzău, cu o
armată formată din români şi mercenari
de diferite etnii< unguri şi secui din
Ardeal, polonezi, sârbi etc. După victoria
asupra lui Andrei Bathory – suveran al
Transilvaniei (Bătălia de la Şelimbăr,
18/28 octombrie 1599), Mihai Viteazul
şi-a făcut intrarea triumfătoare la Alba
Iulia, pe 1 noiembrie 1599, primind
cheile fortăreței de la episcopul Napragy.

Pentru a consolida Unirea celor trei
ţări, Mihai Viteazul a luat unele măsuri,
cum ar fi adoptarea aceleiaşi steme
pentru toate teritoriile, construirea unei
biserici ortodoxe la Alba Iulia şi
acordarea anumitor înlesniri preoților şi
iobagilor români.

Revenirea lui Mihai Viteazul în
Cetatea Bălgradului, în 1 noiembrie 1599,
este redată într-un adevărat „reportaj”
fascinant de către Nicolae Bălcescu, în
„Istoria românilor sub Mihai Vodă
Viteazul“.

„Apropiindu-se de Alba, locuitorii
oraşului şi ai judeţului îl întâmpină cale
de o leghe înainte cu multă cinste şi cu
daruri. Convoiul domnesc, compus din
Mihai, care mergea înainte pe un cal roib,
purtând o tunică albă, iar pe deasupra o
mantie tot albă şi pe cap având o căciulă
cu pene de cocor prinse într-o agrafă de
aur.

Opt slujitori, îmbrăcaţi frumos,
purtau opt cai cu frâiele şi şeile bogat
ornamentate, urmaţi de trâmbiţaşi şi
lăutari. Urmau apoi boierii călări şi
şirurile de soldaţi. De o parte şi de alta a
domnului erau steagurile cucerite la
Şelimbăr, plecate spre pământ ca simbol
al cuceririi Transilvaniei.”

La sfârșitul anului 1588 devine 
stolnic al curții lui Mihnea 
Turcitul, iar în 1593 ban 
al Craiovei în timpul domniei 
lui Alexandru cel Rău

În septembrie 1593, după ce a plătit
la Poarta Otomană, după obiceiul
timpului, o sumă mare de bani (400.000
de florini) şi având şi sprijinul
patriarhului Constantinopolului, Mihai a
devenit domn al Țării Româneşti la 2
septembrie/S.N. 12 septembrie 1593,
înscăunarea sa având loc la Bucureşti pe
15 octombrie/S.N. 25 octombrie, în
acelaşi an.

Aderă la „Liga Sfântă” creştină,
constituită din inițiativa Papei Clement al
VIII-lea, din care inițial făceau parte
Sfântul Imperiu Romano-German, Statul
Papal, Spania, Austria, Ferrara, Mantova
şi Toscana (Anglia şi Polonia au
manifestat rezerve față de politica de
cruciadă a papalității). Ulterior aderă şi
Transilvania, considerată factor decisiv în
atragerea în alianță a celorlalte două state

româneşti, Moldova şi Țara Românească.
Aron Vodă, domnul Moldovei, semnează
un tratat cu împăratul habsburgic la 16
septembrie 1594, oferind astfel un motiv
în plus lui Mihai Viteazul să decidă, cu
acordul boierilor, intrarea în alianța
antiotomană. 

Forțat să ia calea pribegiei, Mihai se
îndreaptă spre Praga pentru a solicita
ajutor de la împăratul Rudolf al II-lea.
Călătoria a fost lungă şi anevoioasă
(voievodul şi însoțitorii săi fiind atacați
de mai multe ori, mai ales în
Transilvania), trecând prin Deva, Lipova,
Oradea, Debrețin, Tokaj, Pojon şi Viena.
A ajuns la Viena, împreună cu cei 40 de
însoțitori care îi mai rămăseseră, la 2
ianuarie 1601, unde a fost primit de
arhiducele Matthias (viitorul împărat
Matia I), care i-a înlesnit primirea la
Curtea Imperială de la Praga. Mihai
Viteazul a ajuns la Praga pe 23 februarie
1601, fiind primit în audiență la împărat
pe 14 martie.

Mihai cere sprijinul împăratului
Rudolf al II-lea, care, în contextul
reînscăunării lui Sigismund Bathory pe
tronul Transilvaniei, acceptă să-l susțină
pe voievodul român.

Împreună cu generalul Basta, Mihai
porneşte campania de recucerire a
teritoriilor româneşti. Prin victoria de la
Guruslău (3 august 1601), voievodul
român îl îndepărtează pe Sigismund
Báthory din Transilvania. Continuă prin
a recupera Țara Românească gonindu-l
pe Simion Movilă de pe tron. În aceste
condiții, se întrezăreau perspectivele unei
noi uniri româneşti, perspectivă ce nu
convenea împăratului habsburgic, Rudolf
al II-lea. Se pune la cale înlăturarea fizică
a domnitorului român, şi la 9/19 august
1601, la 3 km sud de Turda, Mihai
Viteazul este ucis de un detaşament de
mercenari în frunte cu ofițerul valon
Iacob (Jacques) de Beauri, trimis de
generalul Giorgio Basta.Uciderea lui
Mihai este astfel relatată de Dionisie
Fotino< „Între Basta şi Mihai s-a rădicat o
gelozie care a ajuns la duşmănie. Basta,
după ce a pârât pe Mihai că avea
înțelegeri secrete cu turcii, a hotărât ca să-
l şi aresteze; deci trimițând să-l poftească
la consiliu şi Mihai nevoind a veni, a
poruncit la câțiva nemți ca să înconjoare
cortul său, şi să-l prinză viu sau să-l
omoare. Mihai Vodă văzându-se astfel
surprins a scos sabia şi a rănit pe unul din
sbirii lui Basta, dar un altul
străpungându-l cu sulița în pântece, l-a
trântit la pământ şi i-a tăiat capul. Această
ucidere infamă a lui Mihai Vodă nu fu
aprobată de nimene la curtea împăratului
Rodolf”. Trupul lui Mihai a fost aruncat
apoi în câmpia Cristişului, pentru ca
ostaşii săi să vadă că a pierit căpitanul lor. 

Pe mormântul lui Mihai Viteazul din
Turda s-a construit un obelisc, închinat
lui Mihai.

Capul său este luat de Turturea
paharnicul, unul dintre căpitanii
voievodului, adus în Țara Românească şi
înmormântat de Radu Buzescu la
Mănăstirea Dealu, lângă osemintele
părintelui său, Pătraşcu-Vodă.

Pe lespedea sa de piatră de la
Mănăstirea Dealu este scris< „Aici zace
cinstitul şi răposatul capu al creştinului
Mihail, Marele Voievod, ce a fost domn
al Țării Româneşti şi Ardealului şi
Moldovei”.

Miron Costin a scris în cronica sa
următorul comentariu, după ce a relatat
uciderea lui Mihai< „Și aşea s-au plătitu
lui Mihai Vodă slujbele ce-au făcutu
nemților”. Abia generația paşoptistă,
angajată în lupta pentru crearea statului
național român, îl va recunoaşte pe Mihai
Viteazul ca pe un ilustru predecesor.

Broderia denumită „Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia”, realizată în 
tehnică mixtă şi datată în secolul al XIX-lea, care prezintă momentul intrării 
voievodului în Alba Iulia

423 de ani de la intrarea triumfal[ a
lui Mihai Viteazul în Cetatea Alba Iulia

23 octombrie 2022/Informa\ia de Duminic[ 3

ISTORIE
La trei zile după bătălia de la Șelimbăr, are loc intrarea triumfală, în Alba Iulia, a lui Mihai
Viteazul, artizanul primei Uniri a românilor. ~ntreg teritoriul Transilvaniei trecând sub au-
toritatea sa (în urma victoriei în bătălia de la Șelimbăr, din 18/28 octombrie 1599), el de-
venind, astfel, „Domn din mila lui Dumnezeu al Ţării Româneşti şi al Ardealului”. 
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„Bridgerton” este considerat
unul dintre cele mai de succes
seriale Netflix, cu 82 de milioane de
gospodării din întreaga lume care
au ales să-l urmărească în primele
28 de zile de la apariție.

Serialul s-a clasat pe locul 1 în 83 de
țări, inclusiv SUA, Marea Britanie,
Brazilia, Franța şi Africa de Sud.

“Îmi amintesc că în timpul
interviului meu de angajare la Netflix
am fost întrebată< dacă ai putea crea
orice serial, ce gen ar fi acesta şi de ce?
Am îndrăznit să spun adevărul – că
într-un univers pop culture dominat de
sci-fi şi fantasy, eu am iubit întotdeauna
poveştile de iubire frumoase şi
luxuriante. Faptul că am oferit un
răspuns direct a meritat, însă nu mi-am
putut imagina că primul proiect pe care
îl voi aduce la viață la Netflix avea să fie
Bridgerton.

Faptul că am fost martoră la
pasiunea pe care producătorii acestui
serial, printre care se numără
incomparabila Shonda Rhimes,
showrunnerul Chris Van Dusen şi
producătorul executiv Betsy Beers, au
reuşit să o genereze în toată lumea a
fost aproape ireal (pe această cale salut
muzicalul TikTok!). Iar faptul că astăzi
pot să anunț că Bridgerton este cel
vizionat serial de pe Netflix este un vis
îndeplinit”, a declarat Jinny Howe,
vicepreşedinte Netflix, c]nd a vorbit
despre povestea din spatele succesului
acestui serial.

Bridgerton este un serial de 
televiziune bazat pe colecția 
de romane a Juliei Quinn

Creată de Chris Van Dusen, este
prima emisiune scenariată a lui
Shondaland pentru Netflix. Se învârte
în jurul familiei omonime Bridgerton
şi este plasat în lumea competitivă a
epocii regen\ei a Londrei în timpul
sezonului social, în care tinerii nobilimi
şi nobili care se căsătoresc sunt
introduşi în societate.

Primul sezon a debutat pe Netflix
pe 25 decembrie 2020, cu recenzii în
general pozitive, cu 625,49 milioane de
ore vizionate, a devenit cel mai vizionat
serial în limba engleză de pe Netflix la
momentul premierei sale, înainte de a
fi depăşit de sezonul al doilea.

Al doilea sezon al lui Bridgerton a
devenit cel mai vizionat serial de
televiziune în limba engleză de pe
Netflix la acea vreme, cu 656,16
milioane de ore în primele 28 de zile de
la lansare.

Înainte de difuzarea primului
sezon, serialul era deja în pre-producție
pentru un al doilea sezon, care a fost
anunțat oficial în ianuarie 2021.

Până în aprilie 2021, seria a fost
reînnoită pentru un al treilea şi al
patrulea sezon.

Plasat între 1813 şi 1827, fiecare
roman prezintă unul dintre cei opt
copii ai regretatului viconte Bridgerton
şi ai văduvei sale Violet< Anthony, care
este actualul viconte Bridgerton,
Benedict, Colin, Daphne, Eloise,
Francesca, Gregory şi Hyacinth.
Familia Bridgerton face parte din
nobilimea britanică şi este un clan
foarte respectat, extrem de iubitor şi
strâns, favorizat de înalta societate.

Bine primite atunci când au fost
publicate pentru prima dată, romanele
au înregistrat o creştere a vânzărilor de
cărți, atunci când serialul Netflix
Bridgerton şi-a lansat primul sezon în
decembrie 2020 şi, din nou, pentru al
doilea sezon în martie 2022.

Revista People a clasat volumul doi
al seriei, “Vicontele care m-a iubit”, un
favorit al fanilor, drept cea mai bună
carte din seria Bridgerton pentru
tropul său “din du;mani `n iubi\i”, cu
dezvoltarea caracterului pentru cuplul
central, „atât ca pereche, cât şi pe cont
propriu.”

“~n drum spre altar”, ultimul volum
al seriei, a câştigat Premiul Romance
Writers of America RITA în 2007.

Înainte de difuzarea primului
sezon, serialul era deja în pre-producție
pentru un al doilea sezon, care a fost
anunțat oficial în ianuarie 2021. Se
concentrează pe Anthony şi se bazează
pe cartea “Vicontele care m-a iubit”. Pe
13 aprilie 2021, creatorul Van Dusen a
dezvăluit pe Twitter că seria a fost
reînnoită suplimentar pentru un al
treilea şi al patrulea sezon.

Spre deosebire de primele două
sezoane care au urmat ordinea seriei de
cărți, al treilea sezon se va concentra pe
Colin, bazat pe al patrulea roman al lui
Quinn, ~ndr[gostit[ de domnul
Bridgerton. 

Spre deosebire de seria de romane,
Bridgerton este plasat într-o istorie
alternativă cu o Londr[ integrată rasial
în care oamenii de culoare sunt
membri ai “tonului”, unii cu titluri
acordate de suveran. Creatorul Chris
Van Dusen a fost inspirat de dezbaterea
istorică cu privire la afirmațiile
strămoşilor africani din anii 1940 ale
Reginei Charlotte „... pentru a baza
spectacolul într-o istorie alternativă în
care moştenirea de rasă mixtă a Reginei
Charlotte a fost nu numai bine stabilită,
dar a fost transformatoare pentru
oamenii de culoare şi alți oameni de
culoare în Anglia.” Van Dusen spune că
seria nu este „daltonică” deoarece „asta
ar implica faptul c[ rasa ;i culoarea nu
au fost niciodată luate în considerare,
atunci când culoarea şi rasa sunt parte
a spectacolului.”

Compozitorul şi pianistul american
Kris Bowers a compus şi aranjat
partitura pentru serial. Bowers a scris
şi compus coloana sonoră a primului
sezon, cu nouăsprezece cântece. 

Muzicienii au înregistrat partitura
de la distanță din studiourile lor de
acasă în timpul pandemiei de COVID-
19.

În mai 2021, Netflix a comandat un
serial prequel limitat de la Shondaland,
care se va concentra pe tânăra Regina
Charlotte, un personaj care nu apare în
romanele Bridgerton. Rhimes va scrie
spin-off-ul şi va servi ca producător
executiv alături de Betsy Beers şi Tom
Verica.

În septembrie 2022, Netflix a
anunțat că Queen Charlotte< A
Bridgerton Story va fi titlul serialului şi
a lansat şi primul trailer.

Au fost create, de asemenea, tururi
pietonale ale locațiilor de filmare ale
serialului, inclusiv unul oficial de
Netflix. Castle Howard are şi o
expoziție intitulată Castle Howard on
Screen< From Brideshead to
Bridgerton, care a fost deschisă în mai
2022.

Tendințele în modă şi design
interior influențate sau popularizate de
serie au fost numite „Regencycore” sau
„efectul Bridgerton”.Lyst a raportat o
creştere a căutărilor pentru articole
precum corsete, căciuli şi mănuşi până
la cot după premiera serialului.
Protagoniştii feminini ai seriei, Daphne
şi Kate, au fost, de asemenea, legate de
popularitatea culorilor albastru deschis
şi, respectiv, liliac.

R[m]ne de v[zut ce fel de impact
vor avea sezoanele care urmeaz[ s[ fie
lansate.

Serialul Bridgerton< Povestea din spatele succesului
Bridgerton este un serial de televiziune istorico-romantic american bazat pe colecția de romane a lui Julia Quinn. 

Creată de Chris Van Dusen, este prima emisiune scenariată a lui Shondaland pentru Netflix. 
Povestea se învârte în jurul familiei omonime Bridgerton și este plasat[ în lumea competitivă a regen\ei din Londra

în timpul sezonului social în care tinerii nobili afla\i la v]rsta c[s[toriei sunt introduși în societate.
Eu ;i ducele

Fără îndoială, Simon Basset este
pe cale să o ceară în căsătorie pe sora
celui mai bun prieten – frumoasa
Daphne Bridgerton, care nu mai are
mult ca să fie considerată fată
bătrână. Dar cei doi ştiu cum stă
treaba de fapt< au făcut un pact ca să
le păcălească pe mamele din înalta
societate, care se dau peste cap să-l
însoare pe Simon cu vreuna dintre
fiicele lor. În ce o priveşte pe Daphne,
ea îşi propune să atragă vreun
pretendent bogat, dacă va părea că
este curtată de un duce.

Vals după vals pe la balurile din
Sezonul londonez, Daphne şi Simon
încep să uite că se prefac a fi logodiți. Volumul 1

Vicontele care m[ iubea
De această dată, ziarele de scandal s-

au înşelat. Cel mai râvnit burlac, dar şi
cel mai greu de prins în capcana
mariajului, Anthony Bridgerton, nu
doar că s-a decis să se căsătorească – dar
şi-a ales chiar şi o soție! Singurul
obstacol în calea intențiilor sale este Kate
Sheffield, sora mai mare a alesei sale şi
cea mai băgăcioasă femeie care poate fi
întâlnită în sălile de bal londoneze.
Aprigă şi spirituală, Kate îl scoate din
minți pe Anthony cu încăpățânarea ei de
a împiedica această căsătorie. Kate este
hotărâtă să-şi protejeze sora – însă se
teme că şi propria inimă este vulnerabilă.
Iar când buzele lui Anthony le ating pe
ale ei, îşi dă seama că a rezista în fața
pasiunii nu este deloc uşor.Volumul 2

Oferta unui gentleman
Sophie Beckett nu a visat niciodată că

va putea să se strecoare la faimosul bal
mascat organizat de Lady Bridgerton –
sau că „Făt-Frumos“ va fi acolo,
aşteptând-o pe ea!  

Deşi fiică de conte, Sophie nu a fost
niciodată recunoscută, aşa că, după
moartea contelui, odioasa ei mamă
vitregă a transformat-o în servitoare
personală, rol în care a chinuit-o ani la
rând. 

Însă acum, când a reuşit, ca o
adevărată Cenuşăreasă, să participe la bal,
Sophie se simte ca o adevărată prințesă
dansând în brațele puternice ale
chipeşului Benedict Bridgerton. 

Basmul trebuie să ia sfârşit atunci
când orologiul bate miezul nopții, iar ea
trebuie să se întoarcă la viața plină de
vicisitudini pe care o trăieşte.Volumul 3

~ndragostit[ de domnul
Bridgerton

În ochii tuturor, Colin Bridgerton
este cel mai fermecător bărbat din
Londra. Penelope Featherington îl adora
în secret pe fratele celei mai bune
prietene a ei de vreo... ei bine, cam
dintotdeauna. 

După ce şi-a petrecut aproape
jumătate din viață urmarindu-l pe
chipeşul Bridgerton din umbra, este
convinsa că ştie totul despre el - până
când îi descoperă întâmplător cel mai
ascuns secret şi ajunge să se întrebe daca
îl cunoaşte cu adevărat sau doar a trăit cu
aceasta iluzie.

Dar ;i  Penelope are şi ea secrete bine
ascunse, ce risc[ să tulbure toat[ lumea
bun[.Volumul 4

Lui Sir Phillip, cu dragoste
Sir Phillip Crane ştia din corespondenta
cu Eloise Bridgerton, verişoară
îndepărtată a răposatei lui soții, că
aceasta este fata bătrână, la cei 28 de ani
ai sai. Și tocmai de aceea o cere în
căsătorie, imaginandu-şi că este o femeie
banala şi modesta - şi un pic disperata să
se mărite -, şi, astfel, el le vă putea oferi o
mama celor doi copii năzdravani ai lui.
Numai că Eloise nu este deloc cum şi-a
imaginat. 

Eloise Bridgerton considera o
nebunie să se mărite cu un bărbat pe care
nu l-a întâlnit niciodată! Dar apoi începe
să se gândească... şi să se întrebe... şi,
înainte să-şi dea seama ce face, se găseşte
într-o trăsură închiriată, în mijlocul
nopții, în drum spre bărbatul care, spera
ea, vă fi perechea perfecta. Numai că... nu
este.Volumul 5

Iubirea unui libertin
Pentru Michael Stirling, cel mai

notoriu crai din Londra, viață era mult mai
simpla pe vremea când era un libertin
lipsit de griji. Însă în fiecare existenta vine
un moment de cotitura - un moment
extraordinar şi atât de profund, încât iți dai
seama că nimic nu vă mai fi niciodată la
fel. Iar pentru Michael acel moment a fost
clipa în care a văzut-o pentru prima data
pe Francesca Bridgerton. Dar, din
nefericire pentru Michael, Francesca urma
să devin[ curând soția v[rului s[u John,
conte de Kilmartin. 

Dar asta se întâmplă înainte de
moartea subita şi tragica a lui John... Acum
Michael este contele şi Francesca este
libera, dar ea nu-l vede decât tot că pe un
prieten şi un confident drag. Michael nu
îndrăzneşte să-i vorbească despre
dragoste... până într-o noapte periculoas[.Volumul 6

Pentru un s[rut
Gareth St. Clair este la ananghie.

Tatăl lui  îl uraşte şi este decis să ruineze
domeniul şi să-l lase astfel fară nici un
ban. Singura moştenire personala a lui
Gareth este un vechi jurnal de familie,
care ar putea să conțină nu doar secretele
trecutului sau, ci şi cheia viitorului.
Problema este că este scris în italiana,
limba din care Gareth nu ştie nici un
cuvânt.

Întreagă aristocrație este de acord cu
un lucru - nu exista nimeni care să se
compare cu Hyacinth Bridgerton. Are o
istețime afurisita, o limba ascuțită şi,
după părerea lui Gareth, este minunata
doar în doze mici. Însă ceva la ea - ceva
fermecător şi enervant totodată - îi
captează interesul mai mult decât a reuşit
vreodată o alta femeie.Volumul 7

~n drum spre altar
Spre deosebire de mulți gentlemeni pe

care îi cunoaşte, Gregory Bridgerton crede
în dragostea adevărată. Este, de asemenea,
convins că, atunci când o vă găsi pe femeia
visurilor lui, va şti de îndată că ea este
aleasa - iar sentimentul vă fi reciproc. Și
exact asta se întâmplă. Doar că... Nu ea este
sortita. De fapt, ravasitoarea şi visătoarea
domnişoară Hermione Watson este
îndrăgostită de altcineva. Cum prietena ei,
Lady Lucinda Abernathy, o tânără rațională
şi cu picioarele pe pământ, doreşte să o
salveze pe Hermione de o alianță
dezastruoasa, ea se oferă să îl ajute pe
Gregory să o cucerească.  Totuşi, în toat[
aceast[ aventur[, Lucy se îndrăgosteşte la
rândul ei. De Gregory! Doar că Lucy este
logodit[. Iar acum, Gregory trebuie să rişte
totul pentru a se asigura că el vă fi cel care
va sta în fata altarului alaturi de aleasa lui.Volumul 8

Anthony, primul fiu şi copil al vicontelui Edmund
Bridgerton şi al soției sale Violet, a crescut

moştenitorul tatălui său. Alți şapte frați l-au
urmat.
Nobilul englez prin excelență, Anthony este cel
mai mare frate Bridgerton şi a preluat titlul de
“capul familiei”, odat[ cu decesul regretatului
său tată. Frumos, fermecător şi bogat, este
unul dintre cei mai dori\i burlaci ai Londrei. 
Anthony se străduieşte să duc[ mai departe
mo;tenirea tat[lui s[u, gestionând treburile
familiei. Intenționat să se căsătorească din
datorie, tânărul viconte nu este interesat

iubire. Cu toate acestea, el nu aşteaptă nimic
altceva decât perfecțiune de la viitoarea sa

mireasă.
~n serialul, vicontele Bridgerton este interpretat 

de c[tre Jonathan Bailey.

Anthony Bridgerton

Al doilea cel mai mare dintre frații Bridgerton,
Benedict tânjeşte după altceva decât runda

nesfârşită de petreceri uimitoare la care se
trezeşte să participe în fiecare seară. Sensibil
şi drăgăstos, Benedict visează să-şi
transforme hobby-ul artistic într-o carieră
cu drepturi depline şi, în curând, se trezeşte
căutându-;i inspira\ia `n afara societ[\ii din
care face parte.
El priveşte lumea dincolo de ierarhiile de
statut şi rolurile de gen. În ciuda faptului că
nu este un făcător de probleme, Benedict
este cu siguranță un încălcător de reguli!

Deşi se păstrează în mare parte pentru el
însuşi, Benedict este departe de a fi egoist şi

este un frate mai mare plin de compasiune.
Luke Thompson este cel care `l interpreteaz[ pe

fratele cel mai mic al vicontelui Bridgerton.

Benedict Bridgerton

Simon Basset este un tânăr pretendent misterios care
s-a întors în Anglia pentru a-şi rezolva treburile

tatălui său şi nu are niciun interes să-şi găsească
o soție. Reîntors la Londra, Ducele de Hastings
se află în principalul subiect de conversație
între domnişoarele care se gândesc la căsătorie
şi mamele ambițioase deopotrivă. Cu toate
acestea, din motive proprii, Ducele nostru
devastator nu are niciun interes pentru titlul
său, societate sau să-şi ia o soție. Este rezervat
şi îşi ține emoțiile aproape de piept, este onest
din punct de vedere moral şi prețuieşte
onoarea. Este amabil şi plin de umor.

Deşi este intens romantic în adâncul sufletului,
Simon preferă să se înece în ducat şi box pentru

a evita să-şi arate latura sa vulnerabilă. 
Rolul `ndr[gitului duce este interpretat de c[tre

Regé-Jean Page.

Simon Basset, duce de Hastings

Rolul simpaticei Daphne, cel de-al patrulea copil
şi prima fiică a vicontelui Edmund Bridgerton

şi a soției sale Violet, este jucat de c[tre Phoebe
Dynevor.
Tânăra debutantă perfectă a aşteptat toată
viața să-şi facă marele debut pe “pia\a de
căsătorii”. Pregătit[ să fie vedeta sezonului
din 1813, Daphne se pregăteşte să
cuprindă oraşul cu asalt - dar nu totul
decurge exact aşa cum a fost planificat.
Verificarea publică exagerată de către
fratele ei Anthony a fiecărui potențial
pretendent sperie în cele din urmă

majoritatea perspectivelor mai bune ale
sezonlui, dar nici măcar Anthony nu

anticipează efectul ca sora lui să se întâlnească
literalmente cu un anume Simon Basset, Duce

de Hastings.

Daphne Bridgerton-Basset, duces[ de Hastings

Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) este vicontesa
văduvă Bridgerton. Ea este văduva lui Edmund
şi mama celor opt frați Bridgerton.

Cu toată căldură, înțelepciunea şi
dragostea, “matriarha” Bridgerton reuşeşte
să trateze pe toată lumea cu o bunătate şi
respect de neegalat. Dar nu confunda
compasiunea ei cu slăbiciune - deoarece
este o potrivire impresionantă pentru
oricine îndrăzneşte să se apropie de a
interfera cu familia ei. Nu şi-ar dori nimic
mai mult decât să se căsătorească copiii ei
- nu pentru comoditate sau oportunitate,
ci pentru dragoste.

În fiecare sezon social, ea îşi pregăteşte
copiii să intre pe “piața căsătoriei “şi să
găsească un pretendent. Ea îşi doreşte doar ca
;i copiii ei să găsească dragostea adevărată în
detrimentul unui statut.

Violet Bridgerton

Kate Bridgerton, născută Sharma, este vicontesa
Bridgerton în virtutea căsătoriei ei cu Anthony.
Proaspăt sosită la Londra, Kate este o tânără
inteligentă şi încăpățânată, care nu suferă
proştii - inclusiv pe Anthony Bridgerton.
Kate este în egală măsură îndrăzneață şi
deşteaptă. ~n\elegerea ei ascuțită şi natura
independentă o fac o forță unică în
“magazinul de căsătorii “ din 1814, unde
speră să asigure o poveste de dragoste
pentru sora ei mai mică, Edwina. Kate este
departe de a fi pe placul oamenilor şi nu
consideră necesar să-şi justifice deciziile în
fața nimănui. Deşi împărtăşeşte multe
asemănări cu Anthony, lui Kate (Simone
Ashley) nu îi place să se limiteze la normele
societale. Ea nu ține cont de normele nedrepte
împotriva femeilor şi trăieşte conform liberului
ei arbitru.

Kate Sharma-Bridgerton 

Unul dintre cele mai iubite personaje din ̀ ntregul
Univers “Bridgerton” este Lady Danbury,
mentorul lui Simon. Jucat[ de Adjoa Andoh
lady Danbury este legendar[, acerbă, o
văduv[ care conduce acest oraş.
Nepreocupată de regulile societății
politicoase, Lady Danbury este direct[ -
Și deşi judecățile ei pot fi ascuțite, ele
sunt întotdeauna exacte. Este o prietenă
a regretatei mame a lui Simon, care i-a
arătat acum ducelui o bunătate rară când
era copil.

În ciuda comportamentului ei, Lady
Danbury are o inimă bună, evidentă în
compasiunea ei pentru Simon şi Kate. Este
sociabilă, deschisă şi practică în deciziile
ei.Ea are influență asupra reginei Charlotte
(Golda Rosheuvel), după ce a crescut cu ea şi
i-a arătat căile înaltei societăți. 

Lady Danbury

Deşteaptă, nerăbdătoare şi rebelă, Eloise
Bridgerton cu siguranță nu este aici pentru a
se transforma doar într-o altă tânără
debutantă. Ea crede că este destinată pentru
ceva mult mai mare, deşi se apropie destul
de repede de vârsta căsătoriei.

Datorită inchiziției şi minții ei
nemuritoare, Eloise este singura
Bridgerton care contestă cu îndrăzneală
defectele societății. Eloise vede căsătoria
mai degrabă ca pe o `nchisoare decât a
iubirii şi se îndepărtează de ea. Deşi are
un simț al umorului ciudat, ea ia în serios
drepturile femeilor şi îi respectă pe toți cei
care resping normele sociale nedrepte.

Rolul celui de-al cincilea copil
Bridgerton şi a doua fiică este interpretat de
Claudia Jessie.

Eloise Bridgerton
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Cel mai „bătrân“ trandafir din lume are în jur de 1000 de ani. Creşte pe zidul Catedralei din Hildesheim, Germania, 
iar prezența sa este documentată încă din anul 815. Potrivit legendei, acest trandafir simbolizează bogăția 
urbei Hildesheim, şi cât timp înfloreşte, oraşul e prosper. 

Potrivit legendei, atâta timp
cât aceast[ tuf[ de trandafiri
`nflore;te, Hildesheim nu va
decădea niciodată.

Într-adevăr, atunci când catedrala
a fost distrusă de bombardamentele
Aliaților, în 1945, trandafirul a fost ars
aproape în totalitate, dar unele părți
din rădăcină au supraviețuit.
Opt săptămâni mai târziu, noi lăstari
au apărut de sub dărâmături şi
trandafirul rezistent a reînviat, iar
catedrala a fost reconstruită.

Catedrala din Hildesheim,
Germania, este sediul Diecezei de
Hildesheim, care a fost fondată de
regele Ludovic cel Pios în 815. Inițial,
a avut o mică bazilică cu două turnuri
rotunde lângă capela dedicată Sfintei
Cecilia.

Aceasta a funcționat pe post de
catedrală inițial, până când a fost
construită structura actuală, în 872.
Conform legendei, când regele
Ludovic cel Pios se afla la o vânătoare

în Pădurea Hercinică, s-a despărțit la
un moment dat de tovarăşii săi de
drum şi şi-a pierdut vânatul şi calul.

A încercat să cheme ajutor cu

cornul său de vânătoare, dar nimeni
nu a răspuns la apel. Dezorientat şi
singur, a traversat înot un râu şi a mers
toată ziua până când a ajuns la o

movilă acoperită cu un trandafir
sălbatic, simbolul vechii zeițe Hulda.

Regele a scos de la piept un
relicvariu cu rămăşițe ale Sfintei
Fecioare şi s-a rugat pentru salvare.
La scurt timp după aceea, regele a
căzut într-un somn adânc.

Când s-a trezit, a constatat că
movila era acoperită de zăpadă albă şi
strălucitoare, deşi era în mijlocul
verii. Trandafirii de pe movila sacră
erau înfloriți mai strălucitor ca
niciodată.

A căutat relicvariul şi l-a găsit
agățat printre spinii unui mare tufiş
de trandafiri. Interpretarea regelui în
legătură cu acest miracol a fost că
zeița îi trimitea un semn,
„scuturându-i patul”, că pe viitor ar
trebui să fie venerată Fecioara în locul
ei.

Hulda este reprezentată ca o
fecioară în haine albe ca zăpada. Ea
este protectoarea meşteşugurilor
femeilor, dar este asociată şi cu pustiul
şi iarna, iar atunci când ninge, se

spune că Hulda îşi scutură perna de
pene.

Când urmaşii săi l-au găsit în cele
din urmă pe rege, acesta a promis că
va construi o catedrală în cinstea
Fecioarei acolo unde se afla movila cu
trandafirul. Și până în ziua de azi, pe
absida catedralei, acel trandafir este
încă înflorit.

Potrivit unei alte versiuni a
legendei, regele şi-a pierdut relicvariul
său drag în timp ce urmărea vânatul
şi a promis că va ridica o capelă acolo
unde va fi descoperit. Relicvariul a
fost găsit pe crengile unui trandafir
sălbatic, iar împăratul a construit
sanctuarul lângă trandafir, cu altarul
aproape de locul în care creştea
trandafirul.

Trandafirul, o varietate de
trandafir sălbatic câinesc (Rosa
canina), are acum o înălțime de
aproximativ 10 metri. Este
documentat că are cel puțin 700 de
ani, ceea ce îl face cel mai bătrân
trandafir din lume.

Kupi Khop este un tip unic
de cafea servită într-un pahar
răsturnat pe o farfurie de sticlă
și sorbită cu ajutorul unui pai.
Din motive evidente, este
cunoscută și sub numele de
„cafea indoneziană cu susul în
jos”.

Dacă ajungi vreodată în Aceh,
Indonezia, caută să savurezi o cafea
Kupi Khop. Chiar dacă nu îți place
cafeaua, metoda unică de servire face
ca experiența să merite toți banii.

Kupi Khop constă în cafea
măcinată grosier, preparată într-un
pahar care este apoi răsturnat pe o
farfurie de sticlă. Se foloseşte apoi un
pai pentru a extrage treptat cafeaua
din pahar fără ca aceasta să se verse
necontrolat.

Cafenelele au venit cu tot felul de
trucuri pentru a lua un avans față de
concurență, dar Kupi Khop este mult

mai mult decât un artificiu de
marketing. Preparatul a intrat oficial
în Patrimoniul Cultural Imaterial al
regiunii Aceh, având o istorie de
câteva secole.

Servirea cafelei într-un pahar cu
susul în jos nu prea are sens, dar
pescarii din Aceh care au venit cu
această metodă neobişnuită de
servire au avut, de fapt, o idee bună.

Savurarea cafelei în timpul
pescuitului nu era tocmai simplă
într-o vreme în care termosul încă
nu exista. 

Trebuia să laşi ceaşca şi să verifici
undițele sau să încerci să aduci un
peşte la mal, ceea ce însemna că
adesea cafeaua se răcea înainte de a
fi consumată.

Dar dacă o țineai acoperită,
aceasta rămânea caldă mai mult
timp, ca să nu mai vorbim de faptul
că era ferită de praf, insecte şi alte
impurități.

Cum se savurează cafeaua 
cu susul în jos 

Ridicarea paharului de pe farfurie
ar face doar pentru ca băutura să se
împrăştie şi să facă „o mare mizerie”.
Aici intervine paiul.

De obicei, acesta este glisat pe sub
buza paharului răsturnat atunci când
băutura este adusă la masă, dar
localnicii au învățat să îl introducă
singuri pe sub pahar, fără a-l mai
ridica de pe farfurie.

După ce paiul este la locul lui, tot
ce trebuie să faci este să sufli uşor în
el, crescând presiunea din interiorul
paharului şi făcând ca lichidul să se
scurgă din el. Când se formează o
„baltă” în jurul paharului, nu trebuie
decât să foloseşti paiul pentru a sorbi
lichidul.

Apoi, repeți procesul de câte ori
este necesar. În acest fel, cafeaua
rămâne caldă mai mult timp, la fel ca
acum sute de ani.

În complexul moscheii Quwwat-
ul-Islam din New Delhi, India, se
găsește o adevărată minune a
metalurgiei antice< un pilon de fier
vechi de 1.600 de ani care este
deosebit de rezistent la rugină.

Pilonul de fier al Qutub Minar (foto
al[turat), aşa cum este denumit uneori
acest monument antic, măsoară 7.2 metri
înălțime, are un diametru de 41 de
centimetri şi cântăreşte aproximativ 6
tone.

Se estimează că a fost ridicat în timpul
domniei lui Chandragupta al II-lea, unul
dintre cei mai puternici împărați ai
Imperiului Gupta. Și chiar dacă a petrecut
tot acest timp în aer liber, stâlpul Qutub
Minar nu prezintă aproape niciun semn
de deteriorare prin rugină.

Timp de zeci de ani, oamenii de
ştiință şi metalurgiştii din întreaga lume
au speculat cu privire la proprietățile
acestei creații neobişnuite şi abia în 2003
misterul a fost în sfârşit descifrat.

A fost o vreme când mulți credeau că
stâlpul rezistent la rugină a fost realizat
dintr-un metal misterios, nepământean,
în timp ce alții speculau că cel care l-a
realizat a folosit o tehnică futuristă care s-
a pierdut în negura timpului.

Această a doua teorie este, de fapt,
adevărată, după cum au demonstrat
metalurgiştii de la Institutul Indiat de
Tehnologie (IIT) într-un articol publicat
în revista Current Science.

R. Balasubramanian, coautor al
studiului, a numit pilonul „o mărturie vie
a îndemânării metalurgiştilor din India
antică”, explicând că structura din fier

forjat prezintă un strat protector numit
„lepidocrocit”, un oxihidroxid de fier
amorf care formează o barieră aderând la
suprafața de metal.

Formarea lepidocrocitului este
cauzată de conținutul ridicat de fosfor din
fier. Fierul modern are un conținut de
fosfor de sub 0.05%, în vreme ce fierul
forjat din care este făcut stâlpul Qutub
Minar conține până la 1% fosfor. Potrivit
lui Balasubramaniam, în loc să elimine
fosforul din fier, aşa cum fac astăzi
muncitorii pentru a împiedica spargerea
metalului, aceştia l-au păstrat înăuntru şi
pur şi simplu au bătut pilonul cu ciocane
pentru a împinge fosforul din miez spre
suprafață.

Acest lucru a menținut fierul puternic
şi a dus, de asemenea, la formarea barierei
de lepidocrocit. Cum se întâmplă adesea

cu aceste minuni antice, ele sunt foarte
vulnerabile în fața oamenilor.

După ce a căpătat reputația de a aduce
noroc oricui reuşea să-l cuprindă cu
brațele şi să-şi atingă vârful degetelor, tot
mai mulți oameni s-au angajat în această
practică de-a lungul anilor, ceea ce a dus
la o decolorare vizibilă a pilonului în
apropierea bazei sale.
Lepidocrocitul este foarte bun la
protejarea fierului împotriva ruginii, dar
este un strat extrem de subțire, iar prin
frecarea constantă a hainelor de el
oamenii îndepărtau, fără să ştie, exact
ceea ce a menținut stâlpul de fier din
Qutub Minar în stare impecabilă timp de
1.600 de ani.

Din fericire, autoritățile şi-au dat
seama de pericol şi au ridicat un gard de
protecție în jurul pilonului.

Kupi Khop este mult mai mult decât un artificiu de marketing. Preparatul a 
intrat oficial în Patrimoniul Cultural Imaterial al regiunii Aceh, având o istorie 
de câteva secole

Trandafirul de o mie de ani, în jurul 
anului 1883

Trandafirul de o mie de ani, în 
prezent

Kupi Khop, cafeaua „cu susul în jos” care se poate bea doar cu paiul

Un stâlp de fier din India vechi de 1.600 de ani „refuz[” s[ rugineasc[

Pe peretele exterior al absidei Catedralei din
Hildesheim se afl[ o tuf[ de trandafiri aparte

Se spune c[ acest trandafir are o vechime de o mie de ani
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PERSONALIT~}I
A fost primul preşedinte de după Dwight D. Eisenhower care a deținut două mandate,
după ce o succesiune de cinci preşedinți anteriori cu un singur mandat, unii din cauza
unor împrejurări deosebite.  O persoană emblematică printre republicani, are o poziție
favorabilă în clasificările istorice ale preşedinților SUA , iar activitatea sa prezidențială 
a constituit o realiniere pentru politicile conservatoare din SUA.

Reagan s-a născut în Tampico,
Illinois. A absolvit Colegiul Eureka
în 1932 și a început să lucreze ca
comentator sportiv radio în Iowa.
În 1937, Reagan s-a mutat în
California, unde a găsit de lucru ca
actor și a apărut în mai multe
producții importante. Din 1947
până în 1952, Reagan a fost
președinte al Screen Actors Guild,
timp în care a lucrat pentru a
elimina presupusa influență
comunistă în cadrul acesteia. 

În anii 1950, a trecut la o carieră în
televiziune şi a devenit purtător de cuvânt
al General Electric. Din 1959 până în
1960, a fost din nou preşedinte al Screen
Actors Guild. În 1964, discursul său „A
Time for Choosing” – un discurs de
campanie în numele candidatului
republican la preşedinție Barry
Goldwater – i-a câştigat atenția națională
ca o nouă figură conservatoare.
Construindu-şi o rețea de susținători,
Reagan a fost ales guvernator al
Californiei în 1966. În timpul mandatului
său de guvernator, a crescut taxele, a
transformat deficitul bugetului de stat
într-un excedent.

După alegerile prezidențiale eşuate
din 1968 şi 1976, provocându-l şi aproape
învingându-l pe preşedintele în exercițiu
Gerald Ford, Reagan a câştigat cu
uşurință nominalizarea republicană la
alegerile prezidențiale din 1980 şi a ajuns
să-l învingă pe actualul preşedinte
democrat Jimmy Carter. 

La vârsta de 69 de ani la 
momentul primei sale 
investiții, Reagan a fost cea 
mai în vârstă persoană care a 
preluat președinția SUA

Reagan a candidat pentru alegerile
prezidențiale din 1984, în care i s-a opus
candidatul democrat Walter Mondale,
care fusese anterior vicepreşedinte.
Reagan l-a învins, câştigând cele mai
multe voturi electorale dintre orice
preşedinte al SUA< 525 (97,6% din cele
538 de voturi din Colegiul Electoral).

La începutul preşedinției sale, Reagan
a început să implementeze noi inițiative
politice şi economice. Politicile sale
economice din partea ofertei – numite
„Reaganomics” – au susținut reducerea
impozitelor, dereglementarea economică
şi reducerea cheltuielilor
guvernamentale. 

În primul său mandat, a supraviețuit
unei tentative de asasinat, a stimulat
Războiul împotriva Drogurilor, a invadat
Grenada şi a luptat cu sindicatele din
sectorul public. Pe parcursul celor două
mandate ale sale, economia a înregistrat
o reducere a inflației de la 12,5% la 4,4%
şi o creştere medie anuală a PIB-ului real
de 3,6%. Reagan a adoptat reduceri ale
cheltuielilor interne discreționare, a redus
taxele şi a crescut cheltuielile militare,
ceea ce a contribuit la aproape triplare a
datoriei federale. Afacerile externe au
dominat al doilea mandat al său, inclusiv
bombardarea Libiei, războiul Iran-Irak,
afacerea Iran-Contra şi războiul rece în
curs. Într-un discurs din iunie 1987 la
Poarta Brandenburg, la patru ani după ce
a descris public Uniunea Sovietică drept
un „imperiu rău”, Reagan l-a provocat pe
secretarul general sovietic Mihail
Gorbaciov să deschidă Zidul Berlinului.
El a făcut tranziția politicii Războiului
Rece de la detenție la retrocedare prin
escaladarea unei curse a înarmărilor cu
URSS în timp ce se angajează în discuții
cu Gorbaciov. Discuțiile au culminat cu
Tratatul INF, care a redus arsenalele
nucleare ale ambelor țări.

În timpul preşedinției sale, Reagan a
urmat politici care reflectau credința sa
personală în libertatea individuală, au
adus schimbări economice, au extins
armata şi au contribuit la sfârşitul
Războiului Rece.

Denumită „Revoluția Reagan”, 
președinția sa va ridica 
moralul american  va revigora
economia SUA și va reduce 
dependența de guvern

În calitate de preşedinte, Reagan a
ținut un jurnal în care a comentat
evenimentele zilnice ale preşedinției sale
şi opiniile sale cu privire la problemele
zilei. Jurnalele au fost publicate în mai
2007.

Reagan avea 69 de ani şi 349 de zile
când a depus jurământul pentru primul
său mandat pe 20 ianuarie 1981, făcându-
l cel mai în vârstă preşedinte în
prim-mandat la acea vreme. A deținut
această distincție până în 2017, când
Donald Trump a fost instalat ̀ n func\ie la
vârsta de 70 de ani, 220 de zile, deşi
Reagan era mai în vârstă când a fost ales
pentru al doilea mandat. În discursul său
inaugural, el a abordat starea de rău
economic a țării, argumentând< „În
această criză actuală, guvernul nu este
soluția pentru problemele noastre>
guvernul este problema.”

Reagan a militat viguros pentru a
restabili rugăciunea organizată în şcoli,
mai întâi ca moment de rugăciune şi mai
târziu ca moment de reculegere.

În 1981, Reagan a devenit primul
preşedinte care a propus un amendament
constituțional privind rugăciunea în
şcoală. Alegerea lui Reagan a reflectat o
opoziție față de cazul Curții Supreme din
1962, Engel v. Vitale, care interzisese
oficialilor de stat să compună o rugăciune
oficială de stat şi cerea ca aceasta să fie
recitată în şcolile publice.

Amendamentul propus de Reagan
din 1981 spunea< „Nimic din această
Constituție nu va fi interpretat ca
interzicând rugăciunea individuală sau
de grup în şcolile publice sau în alte
instituții publice. Nicio persoană nu va fi
obligată de către Statele Unite sau de către
orice stat să participe la rugăciune”. 

În 1984, Reagan a ridicat din nou
problema, întrebând Congresul, „de ce
nu poate da libertatea de a-L recunoaşte
pe Dumnezeu să se bucure din nou de
copiii din fiecare şcoală de pe acest
pământ?”

În 1985, Reagan şi-a exprimat
dezamăgirea că Hotărârea instanței a
interzis în continuare un moment de
tăcere pentru şcolile publice şi a spus că
eforturile de a reinstitui rugăciunea în
şcolile publice au fost „o luptă dificilă”. În
1987, Reagan şi-a reînnoit apelul pentru
astfel `nc]t Congresul să susțină
rugăciunea voluntară în şcoli şi să pună
capăt „expulzării lui Dumnezeu din sălile
de clasă ale Americii”.

La 30 martie 1981, Reagan, secretarul
său de presă James Brady, ofițerul de
poliție din Washington Thomas
Delahanty şi agentul Serviciului Secret
Tim McCarthy au fost loviți de focuri de
armă ale presupusului asasin John
Hinckley Jr. în fața hotelului Washington
Hilton. Deşi „aproape de moarte” la
sosirea la Spitalul Universitar George
Washington, Reagan a fost stabilizat în
camera de urgență, apoi a fost supus unei
intervenții chirurgicale de urgență. El şi-
a revenit şi a fost eliberat din spital pe 11
aprilie, devenind primul preşedinte al
SUA care a supraviețuit fiind împuşcat
într-o tentativă de asasinat în timp ce era
în funcție. Încercarea a avut o influență
semnificativă asupra popularității lui

Reagan. Sondajele au indicat gradul de
aprobare al lui în jur de 73 la sută.

Reagan credea că Dumnezeu îi
cruțase viața pentru ca el să poată
continua să împlinească un scop mai
înalt.

Până la începutul anilor 1970, Statele
Unite s-au bazat pe superioritatea
calitativă a armelor sale pentru a
compensa superioritatea sovietică în
numărul de arme deținute, dar progresele
tehnologice sovietice au redus acest
avantaj până când Reagan a preluat
mandatul în 1981. Deşi Uniunea
Sovietică nu a accelerat cheltuielile
militare ca răspuns la acumularea
militară a lui Reagan, cheltuielile lor
militare enorme, în combinație cu
agricultura colectivizată şi producția
planificată ineficientă, au fost o povară
grea pentru economia sovietică. În acelaşi
timp, prețurile petrolului în 1985 au
scăzut la o treime față de nivelul
precedent> petrolul a fost principala sursă
de venituri din exporturi sovietice. Aceşti
factori au contribuit la o economie
sovietică stagnată în timpul mandatului
lui Mihail Gorbaciov.

Între timp, Reagan a escaladat
retorica. În celebrul său discurs din 1983
la Asociația Națională a Evanghelicilor, el
şi-a conturat strategia pentru victorie. În
primul rând, a etichetat sistemul sovietic
drept „Imperiul Răului” şi un eşec –
dispariția lui ar fi o mană cerească pentru
lume. În al doilea rând, Reagan a explicat
că strategia sa a fost o acumulare de arme
care să-i lase pe sovietici mult în urmă,
fără altă opțiune decât să negocieze
reducerea armelor. În cele din urmă,
dând dovadă de optimism, a lăudat
democrația liberală şi a promis că un
astfel de sistem va triumfa în cele din
urmă asupra comunismului sovietic.

Reagan a apreciat schimbarea
revoluționară în direcția politicii sovietice
cu Mihail Gorbaciov şi a trecut la
diplomație, intenționând să-l încurajeze
pe liderul sovietic să urmărească acorduri
substanțiale privind armele. El şi
Gorbaciov au susținut patru conferințe la
summit între 1985 şi 1988< prima la
Geneva, Elveția, a doua la Reykjavík,
Islanda, a treia la Washington, D.C. şi a
patra la Moscova.

Reagan credea că dacă ar putea
convinge sovieticii să permită mai multă
democrație şi libertate de exprimare,
acest lucru ar duce la reformă şi la
sfârşitul comunismului.

Summit-ul critic a avut loc la
Reykjavík în octombrie 1986, unde s-au
întâlnit singuri, cu traducători, dar fără
consilieri. Spre uimirea lumii şi supărarea
celor mai conservatori susținători ai lui
Reagan, ei au convenit să desființeze toate
armele nucleare. Gorbaciov a cerut apoi
sfârşitul SDI. Reagan a spus nu, susținând
că era doar defensiv şi că va împărtăşi
secretele sovieticilor. Nu s-a încheiat
niciun acord.

Vorbind la Zidul Berlinului pe 12
iunie 1987, la cinci ani după prima sa
vizită la Berlinul de Vest în calitate de
preşedinte, Reagan l-a provocat pe
Gorbaciov să meargă mai departe,
spunând „Secretar general Gorbaciov,
dacă cauți pacea, dacă cauți prosperitate
pentru Uniunea Sovietică şi Europa de
Est, dacă căutați liberalizarea, veniți aici
la această poartă! Domnule Gorbaciov,
deschideți această poartă! Domnule
Gorbaciov, dărâmați acest zid!" 

Mai târziu, în noiembrie 1989, a avut
loc căderea Zidului Berlinului şi căderea
completă a graniței interioare germane,
cauzate de Revoluția Paşnică din
Germania de Est. Autoritățile au început
să permită cetățenilor să treacă liber prin
punctele de trecere a frontierei şi au
început să demonteze Zidul în iunie
următor.

La vizita lui Gorbaciov la Washington
în decembrie 1987, el şi Reagan au
semnat Tratatul privind forțele nucleare
cu rază intermediară (Tratatul INF) la
Casa Albă, care a eliminat o întreagă clasă
de arme nucleare. Cei doi lideri au stabilit
cadrul pentru Tratatul de reducere a
armelor strategice, sau START I> Reagan
a insistat ca numele tratatului să fie
schimbat din Discuții privind limitarea
armelor strategice în Discuții privind
reducerea armelor strategice.

După ce și-a terminat
mandatul în 1989, familia 
Reagan și-a cumpărat o casă 
în Bel Air, Los Angeles

Au participat în mod regulat la
Biserica Bel Air  şi au ținut ocazional
discursuri şi au făcut apariții în numele
Partidului Republican< Reagan a ținut un
discurs bine primit la Convenția
Națională Republicană din 1992.

Anterior, pe 4 noiembrie 1991,
Biblioteca Prezidențială Ronald Reagan a
fost dedicată şi deschisă publicului. Cinci
preşedinți şi şase prime doamne au
participat la ceremoniile de dedicare,
marcând pentru prima dată când cinci
preşedinți au fost adunați în acelaşi loc. 

Pe 15 noiembrie 1990, a fost lansată
autobiografia lui Reagan, An American
Life. Reagan a continuat să vorbească
public în favoarea Brady Bill, un
amendament constituțional care necesită
un buget echilibrat> şi abrogarea celui de-
al 22-lea amendament, care interzice
oricui să servească mai mult de două
mandate ca preşedinte.

În 1992, Reagan a înființat Premiul
pentru Libertate Ronald Reagan cu nou
formata Fundație Prezidențială Ronald
Reagan. Ultimul său discurs public a avut
loc pe 3 februarie 1994, în timpul unui
omagiu adus lui la Washington, D.C.

Ultima sa apariție publică majoră a
fost la înmormântarea lui Richard Nixon
pe 27 aprilie 1994.

De când Reagan şi-a terminat
mandatul în 1989, a avut loc o dezbatere
substanțială între savanți, istorici şi
publicul larg în jurul moştenirii sale.
Susținătorii au indicat o economie mai
eficientă şi mai prosperă ca urmare a
politicilor economice ale lui Reagan,
triumfurile politicii externe, inclusiv un
sfârşit paşnic al Războiului Rece şi o

restabilire a mândriei şi moralului
american. 

Susținătorii spun că a avut o dragoste
neclintită pentru Statele Unite, ceea ce a
restabilit încrederea în visul american
după o scădere a încrederii şi a respectului
de sine a americanilor sub conducerea
slab percepută a lui Jimmy Carter, în
special în timpul crizei ostaticilor din
Iran, de asemenea, ca perspectiva lui
sumbră pentru viitorul Statelor Unite în
timpul alegerilor din 1980.

Reagan a murit de pneumonie,
complicată de boala Alzheimer, în casa sa
din districtul Bel Air din Los Angeles,
California, în după-amiaza zilei de 5 iunie
2004. La scurt timp după moartea sa,
Nancy Reagan a lansat o declarație în care
spunea< „Eu şi familia mea am dori ca
lumea să ştie că preşedintele Ronald
Reagan a murit după 10 ani de boală
Alzheimer, la vârsta de 93 de ani.
Apreciem rugăciunile tuturor.”

Preşedintele George W. Bush a numit
moartea lui Reagan „o oră tristă în viața
Americii”. De asemenea, a declarat ziua de
11 iunie zi națională de doliu.

Pe 11 iunie a avut loc o înmormântare
de stat în Catedrala Națională din
Washington, prezidată de preşedintele
George W. Bush. Elogii au fost rostite de
fostul prim-ministru britanic Margaret
Thatcher, fostul prim-ministru canadian
Brian Mulroney şi atât fostul preşedinte
George H. W. Bush, cât şi preşedintele
George W. Bush. De asemenea, au fost
prezenți Mihail Gorbaciov şi mulți lideri
mondiali, inclusiv prim-ministrul britanic
Tony Blair> Prințul Charles, reprezentând-
o pe mama sa, Regina Elisabeta a II-a>
cancelarul german Gerhard Schröder>
Prim-ministrul italian Silvio Berlusconi>
şi preşedinții interimari Hamid Karzai din
Afganistan şi Ghazi al-Yawer din Irak.

La momentul morții sale, Reagan era
cel mai longeviv preşedinte din istoria
SUA, după ce a trăit 93 de ani şi 120 de
zile (2 ani, 8 luni şi 23 de zile mai mult
decât John Adams, al cărui record l-a
depăşit). El a fost, de asemenea, primul
preşedinte al SUA care a murit în secolul
XXI. Locul de înmormântare al lui
Reagan este inscripționat cu cuvintele pe
care le-a rostit la deschiderea Bibliotecii
Prezidențiale Ronald Reagan< „Știu în
inima mea că omul este bun, că ceea ce
este corect va triumfa întotdeauna în cele
din urmă şi că există un scop şi o valoare
pentru fiecare viață.”

Ronald Reagan, cel de-al
40-lea pre;edinte american

Cea mai mare realizare a lui Reagan este moştenirea pe care o lasă succesorului 
său. George Bush a condus o \ar[ care a fost schimbată profund de Revoluția 
Reagan
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Netflix a anunţat că un un spin-off
derivat din „The Witcher“,
intitulat „The Witcher< Blood
Origin“, va avea premiera pe 25
decembrie 2022 şi că cel de-al
treilea sezon al serialului original
va fi lansat în vara anului 2023.

Fanii acestei producţii au putut
viziona aventurile din universul “The
Witcher” în urmă cu aproape un an,
în decembrie 2021, când a avut loc
premiera celui de-al doilea sezon al
acestui serial fantasy, cu actorul Henry
Cavill (foto al[turat) în rolul principal.
De atunci, producţia originală a
generat mai multe spin-off-uri.

În plus faţă de serialul în format
limitat "Blood Origin", un lungmetraj
de animaţie şi un serial "Witcher"
pentru întreaga familie au intrat în
etapa de pregătire. 

Deocamdată sunt cunoscute
puţine detalii despre sezonul 3, însă
acesta va continua să spună povestea
personajelor Geralt of Rivia (Henry
Cavill), Ciri (Freya Allan) şi Yennefer
(Anya Chalotra).

Se vor alătura distribuţiei actorii
Robbie Amell, Meng’er Zhang, Hugh
Skinner şi Christelle Elwin. Cu o
acţiune plasată în lumea elfilor cu
1.200 de ani înainte de evenimentele
relatate în “The Witcher”, serialul
prequel “Blood Origin” va prezenta o
poveste aproape pierdută în negura

timpurilor, inclusiv felul în care a fost
creat primul prototip Witcher şi
evenimentele care au dus la esenţiala
Conjuncţie a Sferelor, când lumea
monştrilor, a oamenilor şi a elfilor s-
au unit pentru a deveni un singur
univers

Noua producţie îi are ca
protagonişti pe Michelle Yeoh în rolul
Scian, ultimul membru al unui trib
nomad de luptători elfi care pleacă
într-o misiune cu scopul de a recupera
o sabie furată de la poporul ei< Sophia

Brown în rolul Eile, o luptătoare din
garda Reginei care pleacă în lume
pentru a deveni muzicant călător> şi
Laurence O’Fuarain în rolul Fjall, un
bărbat născut într-un clan de luptători
care au jurat să îl apere pe Rege, dar
care porneşte în căutarea răzbunării.

Distribuţia este completată de
actorii Mirren Mack, Lenny Henry,
Jacob Collins, Lizzie Annis, Huw
Novelli, Francesca Mills, Amy Murray,
Nathaniel Curtis, Zach Wyatt şi Dylan
Moran.

Al treilea sezon al serialului „The Witcher“
va fi lansat de Netflix în vara anului 2023

Romanul de debut al actorului
american Tom Hanks, intitulat
„The Making of Another Major
Motion Picture Masterpiece“, va fi
lansat în librării în luna mai a
anului viitor, informează
Agerpres.

Intriga romanului este centrată pe
lansarea unui lungmetraj care este "un
colosal film de acţiune cu supereroi,
plin de vedete şi realizat cu un buget
de mai multe milioane de dolari",
incluzând o cronologie care porneşte
din anii 1940 şi ajunge până în zilele
noastre. Potrivit editurii Penguin
Random House, "prima parte a cărţii
se petrece în 1947". " Un soldat
tulburat, care se întoarce din război, îşi
întâlneşte talentatul nepot în vârstă de
cinci ani, lasă în urma lui o impresie
puternică şi apoi dispare pentru
douăzeci şi trei de ani", au adăugat
reprezentanţii editurii.

Tom Hanks a creat şi trei benzi
desenate care sunt cruciale pentru
intriga inclusă în romanul său de
debut. Actorul hollywoodian a
publicat pe Instagram un mesaj în care
a spus că această carte este rezultatul
"unei maşini de scris foarte fierbinţi".

"The Making of Another Major
Motion Picture Masterpiece" este cea
de-a doua carte a actorului american.
În 2017, el a publicat "Uncommon
Type", o colecţie de nuvele.

Actorul Tom Hanks a scris 
o nou[ carte

Alain Delon a pozat cu fiica sa
Anouchka, care locuiește la
Geneva. Aceasta din urmă a postat
fotografia pe contul ei de
Instagram la sf]r;itul lunii
septembrie. Îl vedem pe actor,
zâmbind, cu ochii albaștri ca de
gheață și spatele sprijinit de o
pernă. Ea își sprijină obrazul de
umărul lui. Anouchka Delon a
scris< „Fata lui tati”.

Acest lucru a emo\ionat o mare
parte din cei care utilizeaz[ celebra
aplica\ie de socializare. „Eşti adorabilă”,
„Ai grijă de el”, „Cel mai frumos om
din lume” sau chiar „Bucur[-te de
aceste momente prețioase”, sunt doar
c]teva dintre comentariile pe care
admiratorii i-au l[sat la fotografia
postat[ (foto al[turat).

La vârsta de 12 ani, Anouchka a
apărut alături de tatăl ei în filmul TV
Le Lion, o adaptare a romanului lui
Joseph Kessel. Din 2007 până în 2010,
s-a antrenat la Cours Simon din Paris.

În 2011, a cântat cu tatăl ei pe scena
de la Théâtre des Bouffes-Parisiens. În

2015, a participat la show-ul Fort
Boyard.

În noiembrie 2019, Anouchka a
anunțat că aşteaptă un copil cu iubitul
ei Julien Dereims. Fiul lor s-a născut pe
14 februarie 2020, iar un an mai t]rziu
p[rin\ii b[ie\elului s-au c[s[torit.

Anouchka Delon, fotografie
emo\ionant[ cu tat[l ei

Comisia americană pentru Bursă
și Valori Mobiliare (SEC) a
anunțat, luni, că vedeta Kim
Kardashian a acceptat să plătească
1,26 milioane de dolari, după ce a
fost acuzată că a promovat o
criptomonedă pe contul său de
Instagram fără a preciza că a fost
plătită pentru acest lucru,
relatează AFP, conform Agerpres.

Femeia de afaceri a promovat pe
rețeaua de socializare Instagram
active în criptomonede, jetoanele
EMAX, vândute pe EthereumMax,
fără să menționeze că a fost plătită cu
suma de 250.000 de dolari de către
platformă pentru reclamă. 

Astfel, amenda cuprinde o
penalizare de un milion de dolari dar
şi o majorare cu 260.000 de dolari,
care reprezintă suma pe care a primit-
o fosta soție a rapperului Kanye West,
şi dobânzi. 

De asemenea, influencerița a fost
de acord să coopereze cu SEC şi a
promis să nu facă reclamă la
criptoactive timp de trei ani. 

„Acest caz ne reaminteşte că
atunci când celebrităţi sau influenceri
promovează oportunităţi de investiţii,
inclusiv criptoactive, acest lucru nu
înseamnă că acele produse de
investiţii sunt bune pentru toţi
investitorii”, a afirmat Gary Gensler,
liderul SEC, într-un comunicat. 

„Încurajăm investitorii să ia în
considerare riscurile şi oportunităţile
potenţiale ale unei investiţii în lumina
obiectivelor lor financiare”, a precizat
şeful SEC. 

Conform Forbes, Kim Kardashian
are o avere personală în valoare de 1,8
miliarde de dolari. 

Actorul canadian Ryan Reynolds a
stârnit o adevărată frenezie pe
internet după ce a dezvăluit că
starul australian Hugh Jackman va
reveni pe marile ecrane sub forma
personajului Wolverine, pe care îl va
interpreta în următorul film din
franciza “Deadpool”, informează
BBC.

Ryan Reynolds a vorbit de mai multe
ori în trecut despre dorinţa lui ca anti-
eroul Wolverine să se alăture filmelor din
seria cinematografică "Deadpool".
Precedentele două pelicule din această
serie au inclus referiri la personajul
Wolverine, iar numele lui Hugh Jackman

a fost trecut în calitate de colaborator-
special pe genericul de final al filmului
"Deadpool 2".

La `nceputul lunii octombrie, starul
canadian a confirmat prin intermediul
unui videoclip de 90 de secunde că Hugh
Jackman va juca încă o dată acest
personaj. Clipul, care a strâns deja peste
25 de milioane de vizualizări, a primit
peste 1 milion de Like-uri şi a beneficiat
de sute de mii de comentarii - cei mai
mulţi dintre fani declarându-se
entuziasmaţi de această veste - în mai
puţin de 24 de ore.

Mesajul video publicat pe Twitter de
starul canadian a fost însoţit de titlul "E
greu să-mi ţin gura cusută în legătură cu
această veste" - o trimitere la precedenta

apariţie a personajului Deadpool în filmul
"X-Men Origins< Wolverine" din 2009.

În acea înregistrare video, Ryan
Reynolds s-a filmat în timp ce stătea pe o
canapea şi vorbea despre dorinţa lui de a
transforma prima apariţie oficială a
personajului Deadpool în Universul
Cinematografic Marvel (MCU) în "ceva
special".

Actorul canadian a vorbit apoi despre
încercările sale de a găsi surse de
inspiraţie, inclusiv o drumeţie în vârful
unui munte şi diverse activităţi - precum
plimbări prin pădure şi exerciţii fizice.
Apoi, imaginile îl arată pe Hugh Jackman
care poate fi văzut în fundal, prin spatele
canapelei pe care stătea Ryan Reynolds.
"Salut, Hugh. Vrei să îl mai joci pe

Wolverine încă o dată?", a întrebat starul
canadian.

"Da, bineînţeles", a răspuns Hugh
Jackman. Clipul video se încheie cu
mesajul "Coming Hughn" - înainte ca
logo-ul Deadpool să dispară treptat şi
faimoasele gheare ale personajului
Wolverine să apară deasupra sa.

Hugh Jackman a interpretat pentru
prima dată personajul Wolverine - un
mutant cu puteri regenerative - în filmul
"X-Men" din anul 2000. Apoi, starul
australian a jucat acest personaj în mai
multe producţii cinematografice.

Ultima lui apariţie în rolul Wolverine,
în filmul "Logan" din 2017, a fost
considerată până acum interpretarea
finală a acestui personaj.

Kim Kardashian, amendat[ cu 1,26 milioane
de dolari pentru promovare frauduloas[

Hugh Jackman va interpreta personajul Wolverine în filmul “Deadpool 3”


