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Annan Information
Hockstader, L. (2003, 17 juni). För Tulia 12 "känns det så bra." Washington Post. Hämtat 17
juni 2003 från Hoffman, J. (1994). Undersöka ålderseffekterna av familjestrukturen vid
ungdomlig marijuanaanvändning. 1935 på Margate lämnade en liten pojke sin autograf till Sir
George Thomas (1881-1972), som omedelbart undertecknade den. År 1872 vann han 8th
British Counties Chess Association Congress i Malvern. Han var en parkour entusiast och hade

klättrat mellan fönstret och balkongen tidigare. I fängelse studerade han schack och fann en
nyhet i den sicilianska försvaret, Accelerated Dragon variationen.
Al-Mutamid (1050-1100) var en morisk poet-kung som regerade över Sevilla i slutet av 11talet. Samuel Boden (1826-1882) började som järnvägssekreterare och revisor vid Nine Elms i
Vauxhall, England. Han dog mindre än en månad före sin 98-årsdag. Detta var den första
autentiska uppenbarelsen av Automatons hemlighet. Han var en av de få stormästare som
också komponerade schackproblem. År 1910 tog han en match med Emanuel Lasker. Vid 18
års ålder tog han examen från Columbia University som klassvaledictorian, med huvudroll i
matematik och musik. År 2011 vann han det 48: e kanadensiska Open Chess Championship.
Slutligen vill vi tacka personalen hos Sage Publications, inklusive Diana Breti, Catherine
Chilton, Denise Simon, Kim Suarez och Karen Wiley. Hon vann två gånger i World Youth
Under-10 Girls Championship. Som ungkrigskorrespondent spenderade han sina
eftermiddagar på schack. (Källa: Winston Churchill Reporting: Adventures of a Young War
Correspondent, Simon Read, 2015, s. 45) Slavko Cicak (1969-) är en svensk stormästare
(2001). Han var en av de starkaste blitzspelarna i världen. Han greps för att marknadsföra spel
i andra graden och för att ha en spelutrustning, hans schacksats. Hans dotter vann Oklahoma
Junior Championship två år i rad.
Hämtat 25 oktober 2004, från Smith, G. D. (2003). Effekter av passiv rökning på hälsan. Han
hade också varit president för New Britain Chess Club i över 25 år. Illinois tidningen
dödsabstrakt, Vol 1, 1866-1881. Dmitry Gurevich (1956-), född i Moskva, är en amerikansk
stormästare (1983). Han var ordförande för den autonoma republiken Kalmykien från 1993 till
2010. New York Times, sid. 35. Howard, G. (1918). Alkohol och brottslighet: En studie i
socialt orsakssamband.
Han spelade på 12 tjeckiska Chess Olympiad-lag och besegrade tre världsmästare (Euwe,
Smyslov och Tal). Under några år blev han bojkottad av kommunistblocket. År 1882 tog han
över Steinitzs schackkolumn på The Field när Steinitz flyttade till Amerika. Han skrev böcker
om schack, poesi och en barns roman. Rabatter: 55%, fri frakt (30-dagars garanti); 55% på
publikationer. Han tilldelades International Master titel vid 21 års ålder. Han var en gång den
före detta amatörsviktiga boxningsmästaren i Europa.
Han försöker kontrollera oss i tre drag, vi försöker att förhindra det. Från 1981-87 studerade
han och tog examen från Tartu State University med en examen i psykologi. Yair Kraidman
(1932-) är en israelisk stormästare (1976). Carlsen är den näst yngsta världschackmästaren.
Han fick sin doktorsexamen i matematik från Cambridge 1985.
Han bundet för 2: a i World Under-12 mästerskapet. Cadrain, D. (2003, januari). Är dina
anställda drogtest noggranna. Han dök upp på omslaget av oktober 1966-frågan om Chess
Review för att vinna det 12: e årliga Golden Knights Postal Chess Championship och det
första årliga United States Open Postal Championship, som började 1958. Pavel är gift med
Woman International Master Olena Dvoretska. Horse Capture (A'aninin) till en memoir av en
Hopi-lunch med blått majs piki bröd, grytor och kupade tårtor av Thomas Sweeney (Citizen
Band Potawatomi). Han har representerat USA i fyra schack Olympiads. Han blev en
naturaliserad medborgare i Argentina 1944 och representerade Argentina i 11 Chess
Olympiads som Miguel Najdorf. Han spelade för Jugoslavien i 6 Olympiad, från 1974 till 1990.
År 1939 sålde han sitt hus för att finansiera det polska lagets resa till Olympiaden i Buenos

Aires.
Hans flygplan hade tagit av från Helsingfors till Tallinn när Keres hade sin hjärtattack. År 1882
tog han 3: e, bakom Steinitz och Winawer i Wien. Han utvecklar också mjukvara för att
analysera och jämföra texter. Han har vunnit det kinesiska mästerskapet två gånger, 2001 och
2003. Även om Yusupov inte gjorde något motstånd, panikade en av tjuvarna och släppte ett
hagelgevär i magen. Han tillbringade ett och ett halvt år i ett ungerskt politiskt fängelse. Denna
samling av berättelser kan väl vara det mest värdefulla elementet i boken, som annars läser
som oföredragna transkript av. År 1863 bestämde han sig för att ansluta sig till
unionsstyrkorna i amerikanska inbördeskriget. Han blev en USCF-expert vid 10 års ålder, den
yngsta afroamerikan att göra det. Hämtat 10 januari 2006 från U.S. Food and Drug
Administration. (1981, juni). FDA: s historia. Den 10 juli 1884 dog Paul Morphy av en stroke
medan han tog ett kallt bad.
Han var mest känd för de patriotiska låtarna han skrev för södern. Han var en domare för
Steinitz och undertecknade kontraktet för Steinitz-Lasker vM-matchen. Han tog examen från
fakulteten för journalistik och statsvetenskap vid universitetet i Warszawa. År 1817
publicerade han verk av Gianutio och Gustavus Selenius. Han led brännskador och togs till ett
lokalt sjukhus för behandling. (källa: Brooklyn Daily Eagle, 31 december 1930) År 1930
gjorde han första 100-poängen i Chess Olympiad och vann 9 matcher ombord 1 för Frankrike.
Han var medi på sjukhuset i Tarnopol, Ukraina, under första världskriget. Han var apotekare.
1986 blev David Straus (1946-) den första internationella mästaren (1982) för att förlora till en
dator i turneringskonkurrens. Lenderman var den första amerikan som vann guldmedalj på
World Youth Chess Championship sedan Tal Shaked blev världskampanj i 1997. Han gjorde
ganska bra resultat men en motståndare spelade helt lysande och besegrade GM Evans.
Mauricio Flores Rios (1990-) är en chilenska stormästare (2009). Han föddes i Danmark och
flyttade senare till Glasgow, Skottland. Han kanske bäst minnas för sin symfoniska saga Peter
och Wolf och hans piano konserter. Insiktsfullt och intensivt personligt, Alla vägar är bra
väver samman ett rikt tapet av gamla och nya indiska folkvägar. År 1949 vann han New York
State Championship, som hölls i Rochester. Han hade den värsta prestationen i något
sovjetiskt schackmästerskap, både vad gäller totalprocent och lägsta mål. Anne Carr, professor
i teologi, Divinity School, University of Chicago.

