
Mere sjov i skak
Hent bøger PDF

Henrik Mortensen
Mere sjov i skak Henrik Mortensen Hent PDF MERE SJOV I SKAK indeholder 19 forskellige partier af
kendte såvel som mere ukendte spillere, 4 forskellige partifragmenter på de samme betingelser samt 25

skakopgaver enten slutspilsstudier eller direkte matopgaver - samt som i forgængeren SKAK ER SJOVT godt
med garniture i form af forskellige skakanekdoter og fantasifulde historier, hvorfor man roligt endnu en gang

kan citere Victor Borge-klassikeren: "A little of this and a little of that…" Endelig er der et stort anlagt
kapitel, der indeholder en samling af nogle af skakfolkets bedste, klogeste, mest interessante eller mest

vanvittige citater. Der er dog næppe nogle skakspillere, der bliver ret meget dygtigere til at spille skak af at
læse denne bog. Derimod vil man sandsynligvis under gennemlæsningen kunne trække på smilebåndet
adskillige gange undervejs. I så fald er missionen med bogen lykkedes. Henrik Mortensen (f. 1963) er
chesscoach og folkeskolelærer og bruger med stor fornøjelse sine ferier på at følge og/eller deltage i

udenlandske skakturneringer. Han er endvidere forfatter til den stærkt anmelderroste SKAK ER SJOVT, der
udkom i 2006.
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