Introducere
Dac= am vedea istoria, cu ochii min]ii, personificat= \ntr-o
entitate cereasc= plutind lin, de multe ori [i zbuciumat, \mpins= din trecut spre viitor de un ne\ntrerupt suflu parc= venit din
Paradis, ne-am da seama c=, \n trecerea sa perpetu=, a z=bovit mai mult pe milenarele meleaguri transilv=nene. Castelele [i cet=]ile ridicate, adev=rate valori de patrimoniu, pot constitui o dovad= c= acest ]inut a fost binecuv`ntat, devenind o
atrac]ie aproape fascinant= pentru cei care s-au a[ezat aici,
locuindu-l, dar [i ap=r`ndu-l. Vraja de peste secole, care a
ajuns p`n= la noi ca o lumin= vie prin izvoare medievale [i situri arheologice, ne-a cuprins, iat=, [i pe noi, autorii paginilor
acestei c=r]i.
Dup= ce ne-am documentat intens \n biblioteci [i apoi, pentru a vizita obiectivele propuse, am parcurs peste 2.000 de km
pe teritoriul jude]ului Alba, prezent=m, cu ochi de arhitect, istoric [i filolog, un adev=rat univers alc=tuit din 25 de cet=]i [i castele, monumente istorice grupate pe trasee, dup= criterii geografice.
Cunoa[te, Pre]uie[te, P=streaz=! Aceasta este triada care
ne-a c=l=uzit \n c=ut=rile [i eforturile noastre, nu lipsite de dificult=]i rezult`nd din s=r=cia documentelor istorice, starea confuz=, de ruin= a multor fortifica]ii, adev=rate capcane, sau amplasarea lor "aproape de cer", \n "cuiburi de vultur".
Acest volum continu= seria castelelor [i cet=]ilor \nceput=
cu cele clujene, pe care le-am adus deja \n aten]ia cititorilor, [i
se dore[te a fi un \ndrum=tor al tuturor celor care iubesc istoria, cultura, dar [i drume]ia, natura, geografia. Avem convingerea c= am realizat o carte vie, \n care fotografiile minu]ios
alese constituie ecranul pe care este proiectat= informa]ia
istoric=, de arhitectur= [i turistic=.
Principala menire a paginilor legate \ntre aceste coper]i
este aceea de a prezenta publicului larg a[ez=rile fortificate
dintr-un jude] apar]in`nd spa]iului transilv=nean - Alba. Vechimea, valoarea istoric= [i arhitectural= a edificiilor puse \n lumin= aici sunt argumente suficiente pentru ca acest adev=rat
patrimoniu s= fie popularizat, respectat, conservat, chiar recl=dit. Dincolo de ziduri reci, inscrip]ii greu de descifrat, galerii
\ntunecoase sau u[i cu praguri scunde, putem reconstitui n=zuin]ele, priceperea, comportamentul [i ra]ionamentul oamenilor care le-au construit, mult diferite \n compara]ie cu cele
de ast=zi.
Dedic=m aceast= carte Angelei noastre, pentru frumuse]e,
demnitate, sacrificiu [i curaj.

