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Daniel Gudding får muligheten til å vise hva han kan når sjakklaget inviterer ham og faren med på en
far-og-sønn-turnering.
Daniel har alltid trodd at faren ikke har snøring på sjakk - at han er en sjakk-pudding - og han kan ikke forstå
hvorfor lagkameratene vil ha dem med. Men så finner han ut sannheten. Som tenåring var faren hans en av de
mest lovende unge sjakkspillerne i Amerika, men presset ble fort for stort. Nå, tretti år senere, vender Herr
Gudding tilbake til sjakkmiljøet hvor han møter en gammel konkurrent og de samme mørke demonene han
flyktet fra.
Hva var det egentlig som skjedde med faren i ungdommen? Hemmelighetene Daniel avdekker, tvinger ham til
å gjøre overraskende trekk ...
St. Olavs Orden ble innstiftet av Kong Oscar I i 1847. Hans Majestet Kongen er ordenens Stormester. Med
unntak av kongelige og statsoverhoder tildeles St. Olavs Orden. Dette er en situasjon du for all pris skal
unngå, men likevel en situasjon som mange kommer opp i – frivillig eller ufrivillig. Kystverket og
Sjøfartsdirektoratet. Den Norske Frimurerordens våpen Her kan du søke på navn og se hvem som er

medlemmer. Det var virkelig et kunstverk Magnus Carlsen avsluttet med - og dermed tok VM-tittelen. Den
ukrainske stormesteren Mikhail Golubev uttrykte det slik på. Hou Yifan er regjerende verdensmester på
kvinnesiden, etter å ha slått Mariya Muzychuk 6–3 i VM-kampen i mars i fjor. 22-åringen er nå på plass i.
27.04.17. Torsdag den 11.mai blir det fest på Selbak med sjakk på torget og mye annet. Åpningen blir kl.
17.00 og frem til kl. 20.
00 Det spilles kondis-sjakk. I forkant av konkurransen for de voksne fikk barn av Arctics kunder også prøve
seg mot den norske stormesteren. Sjef i Arctic Securities, Mads Syversen. – Situasjonen er ikke forskjellig fra
å være med i et sangkor, hornorkseter eller andre foreninger. Får man en tett relasjon til noen kan det skape.
Sven Wisløff Nilssen har startet opp et nytt nettsted med daglige sjakkspalter Foto: Rebecca Lundqvist. Jeg
har gått svanger med en drøm om å skrive en daglig. Britisk dramaserie. Sesong 3.
(10:13) De tre skoleelevene Blane, Daisy og Rose er hemmelige agenter. Deres leder er M.I.9-agent Frank, og
han jobber forkledd som.

