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Petre Roman a fugit de
acas\

nu mai poate omul s\-[i ia a-

mant\ mai t`n\r\, c\ presa

vuie[te

politicianul [i-a uitat, din gra-

b\, puloverul acas\ pagina 6

Doctorii cu m`na `n
buzunar

vracii se numesc mai nou

energoterapeu]i [i vindec\ de

inim\ albastr\

La concertul lui
Clayderman a c`ntat
Amadeus

„Spectacolul anului” la

Filarmonica de Stat din Ia[i l-a

adus pe scen\ pe compozitorul

„Baladei pentru Adeline”
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Rom=nii se `nt`lnesc pe
blog

`n doar patru ani de zile, `n

Rom=nia exist\ deja `n jur de

10.000 de bloguri

bloggingul a devenit o surs\

de venit prin publicitate
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A[tepta ziarele de c`teva ceasuri, mai
mult pentru nevast\-sa dec`t pentru el. L-am
g\sit pe-afar\, treb\luind undeva prin
spatele cur]ii. Mi-a zis s\ dau ocol, s\ nu

cumva s\ m\ rup\ c`inii, dih\nii mari, cu bla-
n\ asemenea, acoperindu-le p`n\ [i ochii. ~mi
face totu[i cuno[tin]\ cu ei: Naz`r, Emy de
Tunari [i Haiduc s`nt trei ciob\ne[ti
române[ti mioritici care pe mine m\ latr\
zgomotos [i se gudur\ la fiecare vorb\ a
b\tr`nului. „Eu s`nt mare iubitor de animale.
Nu pot dac\ nu am animale `n curte”. {i
„asta o [tiu to]i vecinii”, cu sutele la num\r,
c\ci, „curtea” e un spa]iu cuprins la mijloc,
din toate p\r]ile, de blocuri de locuin]e. ~ntr-una
din anexele casei cu etaj, timp de 19 ani, p`n\
la Revolu]ie, Ioan Vicoveanu a avut, `n
mijlocul ora[ului Boto[ani, cresc\torie de
vulpi polare [i argintii. N-a ]inut socoteala
banilor c`[tiga]i din aceast\ afacere, dar
p\streaz\ amintirea unei `ndeletniciri care i-a
intrat `n s`nge.
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caut\ de munc\

C`]i nu au `ncercat s\-l detroneze pe
Traian B\sescu [i s\-l pun\ `n disput\
`ntotdeauna cu persoane diferite lui,
orbi]i de orgoliu? Sondajele stau la fel,
indiferent de micile fluctua]ii „de nuan-
]\”. Cu o [uvi]\ foarte prietenoas\ [i un
z`mbet foarte colorat, pre[edintele pare
s\ fie indestructibil. 

Prima `ncercare prin care a trecut
voinicul a fost „r\zboiul bile]elelor”.
Toat\ lumea a uitat scandalul cu flota
p`n\ c`nd Elena Udrea a ar\tat cu dege-
tul spre premier. Rela]iile trebuincioase
pentru a interveni pe ici, pe colo, pe
traseul spre pu[c\rie al unor persoane a
f\cut s\ p`lp`ie un foc ce mocnea. Pala-
tele se g\sesc `ntr-un r\zboi declarat, du-
p\ moda european\. Pre[edintele Italiei
ajunge la un compromis legal cu pre-
mierul Romano Prodi, pentru a-l p\stra
la [efia Guvernului. Villepin, premierul
francez, nu vrea s\ demisioneze sub nici
o form\, `n ciuda insisten]elor lui
Sarkozy. ~n curtea noastr\, c`nd s-a pus
problema c\ [i pre[edintele ar fi trimis la
r`ndul lui un bile]el de interven]ie, scan-
dalul a trecut cu un nod `n g`t [i cu un r`s
zgomotos, ca dup\ o pies\ de Caragiale,
jucat\ cu me[te[ug de actori pl\ti]i. 

Pre[edintele nu s-a `nsp\im`ntat nici
c`nd s-a cerut `n cor suspendarea sa, o
suspendare ru[inoas\ care i-ar fi ar\tat
drumul `ntors de la Cotroceni. Nu s-a
`nsp\im`ntat nici atunci [i `n mare tain\
s-a `nvoit s\ se arate `n plenul Parla-
mentului. C`nd toat\ lumea a[tepta
scuze pentru toate replicile t\ioase pe
care nu s-a ferit s\ le arunce, acesta con-
sulta parlamentarii cu privire la votul
uninominal. M\car pentru s`ngele rece
[i-a meritat un „Da, domnule”, scr`[nit
`ntre din]i. Dintr-o sfidare `n alta, politi-
cienii se ]in de discu]ii, se iau la har]\
coco[e[te [i e[ueaz\ `ntr-o l\l\ial\ care
este comentat\ de anali[ti, dup\ [tirile de
sear\. 

Mai r\m`ne o alt\ preocupare, ag\-
]at\ tot de lupta pentru putere, alegerile
parlamentare. Au `nceput din nou s\
sondeze opinia public\, s\ cear\
semn\turi, s\ `[i a[eze tarabele `n sta]iile
de tramvai. ~n c\minele studen]e[ti
umbl\ membri ai unor ligi „de partid”
nou `nfiin]ate care cer sus]inere pentru
candida]ii lor, necunoscu]i, dar „cu idei
faine”. Rom=nia, `ntr-o interminabil\
campanie electoral\, devine prietenoas\
c`nd a[teapt\ urmele de [tampil\. 

~ntre timp, B\sescu m`n\ `nainte de
pe primul loc al sondajelor. Pe locul al
doilea `n topul `ncrederii este Gigi
Becali.
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despre demisia Mi-

nistrului de Externe

[i r\zboiul dintre Pa-

late au comentat Cris-

tina HERMEZIU 

[i Cristian

P|TR|{CONIU

Vulpile polare au dat Republicii Socialiste
România primul capitalist

este editat\ de
studen]ii Depar-

tamentului de Jurnalistic\ [i
{tiin]ele Comunic\rii al
Universit\]ii „Alexandru
Ioan Cuza” [i se adreseaz\
exclusiv mediului academic

Pentru o hain\ de blan\, erau 
sacrificate 15 animale

Incognito
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interviu cu Liviu IOLU, reporter special „Evenimentul zilei”, jurnalistul
care i-a descoperit pe românii aresta]i `n Irak pentru spionaj

„Meseria asta nu `nseamn\ doar subiecte mari”

pentru  19  ani,  p`n\  `n  1989,  Ioan  Vicoveanu  a  avut  cresc\torie  de
vulpi,  `n  propria  curte,  `n  mijlocul  ora[ului  Boto[ani
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