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MAI APROAPE
DE ADEVĂR CU
OLGA TOKARCZUK

MICUL MEU SECRET
A DEVENIT PUBLIC
Bogdan Crețu despre cum
a scris cea mai recentă
cartea a sa, Cornul
inorogului, apărută la
Polirom în colecţia „Ego.
Proză“ în 2021.

În ﬁecare povestire din
volumul Povestiri bizare,
regulile jocului sunt
întotdeauna altfel. Prin tot
ceea ce scrie, misiunea Olgăi
Tokarczuk reușește.
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Suplimentul

Actualizare - 425 de [coli din jude] intr\
`n scenariul verde de luni: ore fa]\ `n fa]\
u este o evolu]ie pozitiv\ fa]\ de acum dou\ s\pt\m=ni u totodat\, 224 de unit\]i se
vor afla `n scenariul galben u actualizarea s-a f\cut dup\ calculul inciden]ei la 14 zile,
potrivit reglement\rilor pandemice u municipiul Ia[i r\m=ne `n scenariul galben u 2

de Cultur\

„M-A ÎNCÂNTAT
SĂ TRADUC
TRILOGIA LUI
JONATHAN COE“
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Ping-pong de 5 mil. € `ntre cinci
institu]ii, pe averea unuia din
cei mai boga]i ie[eni din istorie

Un proces
plin\ de
`nnebunitor Camer\
bani, dup\ un
Spargere la
„p\c\nele”:
ho]ul a sc\pat
jum\tate din
prad\ pe jos

Marele
industria[
ie[ean
Theobald
Schneier
[i-a pierdut
cele mai
multe rude
apropiate `n
Pogromul
din Ia[i
(foto). A
plecat totu[i
`n Israel, gol
[i bolnav, `n
1970. I-a fost
`ns\ scris s\
fie iar bogat:
acum
familia sa
face mari
acte
caritabile `n
Haifa

uaverea unuia dintre cei mai influen]i [i boga]i ie[eni ai Ia[ului interbelic, industria[ul
evreu Theobald Schneier, a ajuns minge de ping-pong `ntre func]ionarii indolen]i din
cinci importante institu]ii ale statului u urma[ii acestuia se judec\ `nc\ din anii '90
pentru a recupera m\car o parte din averea acestuia u Direc]ia Sanitar\ Veterinar\ Ia[i,
Agen]ia Sanitar\ Veterinar\ de la Bucure[ti, Ministerul Justi]iei, Ministerul Finan]elor, ba
chiar [i Prim\ria Ia[i, i-au trimis pe ace[tia ani la r=nd de la Ana la Caiafa, `n `ncercarea
lor de a ob]ine o parte dintre cele 7 hectare de]inute de Theobald Schneier `n T\t\ra[i,
unde acesta avea fabrici de chimicale u lucrurile sunt foarte clare, dar retrocedarea s-a
`ncurcat `n chestiuni procedurale [i birocratice de ne`n]eles u `ntr-un final, dup\ ani
buni de procese, s-a ajuns la o concluzie: totul, dar absolut totul, trebuie repornit de la
zero u cei care au sc\pat de Pogromul de la Ia[i din familia industria[ului sunt acum din
nou boga]i [i influen]i, dar nu la Ia[i, ci la Haifa u acolo, familia Schneier ofer\ zeci de
burse institutului politehnic din marele ora[ israelian, to]i cei din familie, `ncep=nd cu
Theobald Schneier, ce a f\cut studiile la Zurich, fiind la r=ndul lor ingineri u O poveste
despre cum po]i `nnebuni pe holurile instan]elor ie[ene, `n pagina 3
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Noua USAMV: Schimbare
la fa]\ `n Rond Agronomie:
sediul principal al USAMV,
renovat complet. Cele mai mari
transform\ri le va suferi, `n
interior, Aula Magna: aceasta va
deveni un loc excelent pentru
spectacole sau evenimente
educa]ionale [i social-culturale
de mare anvergur\.
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Recordul sc\derii Covid:
Num\rul de noi infect\ri s-a
înjum\t\]it fa]\ de ianuarie [i a
ajuns la nivelul de la jum\tatea
lunii octombrie.

jaf ca `n filme
u dup\ ce a dat cu vopsea spray pe
camer\, acesta a reu[it s\ fure din
caseta de valori circa 60.000 de lei, din
cei 130.000 afla]i `n\untru u pe restul
i-a sc\pat pe jos, din pricina grabei u
c=teva aspecte i-au pus pe g=nduri pe
anchetatori, acestea indic=nd un jaf
diferit de cele clasice u Pagina 3

Pute]i crede c\ exist\
chirie
de
1
leu/mp/an
Ia[i: Inspector de daune condamnat
`n Centrul Ia[ului?
dup\ ce a m\sluit o constatare
Iat\ cum e posibil!
amiabil\ pentru BMW-ul unei [oferi]e
u falsul a permis plata unei repara]ii de peste
5.000 de euro, p\gubit\ pe nedrept fiind
societatea de asigur\ri u a fost condamnat [i
administratorul service-ului u Pagina 3

Vremea probabil\ la Ia[i

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 2ºC  Max. 6ºC  Max. 8ºC
 Min. -4ºC  Min. -3ºC  Min. -2ºC

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 7ºC  Max. 7ºC  Max. 6ºC
 Min. 0ºC  Min. -2ºC  Min. -1ºC
Sursa: Accuweather.com

Mar]i,
23 februarie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.4

Schimbare de optic\ la Ia[i: subven]ia gigacaloriei
va fi dup\ venitul clientului, din iarna viitoare u 2
Dosar ciudat la Ia[i - Cine e vinovat:
conduc\torul auto sau animalul de pe [osea?

{oferul Ion C\p\stru,
acuzat de ucidere din
culp\ dup\ ce a intrat cu
ma[ina `ntr-o vac\ care a
strivit o femeie u Pagina 3
Ghidul
auto
Apare în fiecare luni

Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Inclus în

Ziarul de Ia[i

u doi ie[eni se judec\ de ani de zile cu
proprietarii unui imobil ridicat pe terenul
lor din zona Funda]ie u Citi]i `n pagina 3

Supliment pus pe roate `mpreun\
cu Grupul Tester - CASA AUTO

M=ncarea pacien]ilor
din spitale: de patru ori
mai bun\ [i mai mult\?
u o propunere
legislativ\ prevede ca
aloca]ia de hran\ pentru
un pacient pe zi `n
spitale s\ creasc\ de la
10 lei, c=t este acum, la
minimum 40 de lei u 3

