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Åbningsspillet i skak Bent Larsen Hent PDF Forlaget skriver: Bent Larsens bog om åbningsspillet i skak har
været en begynderbiblen for nye spillere verden over. Den har manglet i en periode, men nu ser den dagens
lys med forord af Danmarks bedste skakspiller, Peter Heine Nielsen. Bent Larsen sagde selv om sin bog: ”Mit
mål har været at skrive en bog, som selv en begynder kan forstå, men som en spiller i første klasse også kan
lære noget af.” Bogen er en regulær lærebog med hovedvægt på de grundlæggende principper i åbningsspil;
dem, der giver spilleren en god start og dermed øget chance for at vinde. Desuden er der kapitler om de
almindelige begynderfejl og om spillets psykologiske aspekter. Bent Larsen (1935-2010) var den første
danske stormester i skak og et forbillede for generationer af skakspillere over hele verden. Han vandt

turneringer foran verdenseliten og var sin tids eneste vestlige udfordrer mod den sovjetiske skakdominans.
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