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Ce chapitre Trente et les Dolomites est issu du guide consacré à la destination Italie. Tous les chapitres sont disponibles et vendus séparément. Vous pouvez également acheter le guide complet.
Iemand wil Justine ervan te overtuigen dat zij en Justine een gedeeld traumatisch verleden hebben. Justine heeft echter geen idee waar ze het over heeft. Ze vreest voor de veiligheid van haar gezin. ‘Alles op het spel’ (A Game For All The Family)- Sophie Hannah, voor de fans van Nicci French Justine verhuist met haar gezin naar een prachtig huis in Devon. Kort na de verhuizing begint haar dochter Ellen zich steeds meer terug te trekken,
zeker nadat haar nieuwe BFF George geschorst is van school. Justine probeert het hoofd van de school te bewegen de schorsing ongedaan te maken, maar komt er dan achter dat George helemaal niet bestaat. Dan beginnen de vreemde telefoontjes. Iemand probeert Justine ervan te overtuigen dat zij en Justine een gedeeld traumatisch verleden hebben. Justine heeft echter geen idee waar ze het over heeft. Wanneer de vrouw vertelt over drie
graven, twee bestemd voor volwassenen en één voor een kind, begint Justine te vrezen voor de veiligheid van haar gezin. De politie kan niets doen met haar vage omschrijvingen, en Justine zal zelf moeten uitvinden wie de anonieme beller is... ‘Huiselijke setting als decor voor spanning. Hannah kan het als geen ander.’ Daily Express ‘Hannahs handelsmerk is de verschuiving die een vreemde gebeurtenis teweegbrengt in het leven van redelijk
normale personen. Ineens is niets meer wat het lijkt.’ VN Thrillergids
Postuum verscheen in 2004 ‘Esquisse pour une auto-analyse’ van de Franse filosoof en socioloog Pierre Bourdieu. In dit boek past hij zijn theoretisch gezichtspunt van de reflexieve objectivering consequent toe op zijn eigen persoon en op de invloeden van zijn sociale omgeving, die hem hebben gemaakt tot wat hij is: een breed georiënteerde, veelzijdige socioloog. Hij vertelt over zijn onvrede met de traditionele Franse academische
filosofie, zijn kritiek op dominante figuren als Sartre, en zijn overstap naar de destijds nauwelijks erkende sociologie. Heel ongebruikelijk voor zijn manier van schrijven is de inkijk die hij geeft op zijn persoonlijk leven, zijn herkomst uit een eenvoudig milieu in de Béarn, het leven op een streng jongensinternaat in Pau, zijn indrukwekkende ervaringen als militair en onderzoeker in de Algerijnse bevrijdingsoorlog en de als weldadig ervaren
ontplooiing van een briljante student in het intellectuele milieu van Parijs in de jaren vijftig.
Een onverschrokken roman over geheugenverlies waarin Daan Heerma van Voss tot belangrijke inzichten komt over zichzelf, vriendschap en de liefde. Waar ligt de grens tussen herinnering en fictie? ‘De Vergeting’ van Daan Heerma van Voss is een onverschrokken, ontroerende en vernieuwende roman die bij verschijnen in 2013 direct spraakmakend was, en in essayvorm in ‘The New York Times’ verscheen. Op een dag ontwaakt Daan
Heerma van Voss zonder te weten wie en waar hij is. Pas na enkele uren van paniek keren de eerste herinneringen terug. Hij zoekt contact met zijn beste vriend en zijn familie, bezoekt vervolgens artsen en specialisten, wordt van kliniek naar ziekenhuis gestuurd en in een machine geschoven. Telkens wordt hem uitgelegd wat hem mankeert en telkens vergeet hij het weer. De maanden daarna doet hij onderzoek. Hij krijgt belangrijke
inzichten over zichzelf, over vriendschap en de liefde, over het geheugen en in het bijzonder over de grens tussen herinnering en fictie. Met nawoord, waarin de schrijver terugblikt op zijn jonge jaren.
Kunst en Geschiedenis van Praag
De geschiedenis van een genotzoeker
De Gallische oorlog
De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten
Turquie, Istanbul, Côte Turque et Cappadoce 4ed
France 2014 mini-road atlas is the perfect travel companion and will give you an overall view of your journey thanks to its scale 1/1000 000. This compact atlas is very convenient to use thanks to its pocket sized format, a complete index of localities and a very clever distance and time chart.
Patricia Paay en Bert van der Veer leerden elkaar kennen in de Toppop-studio. Toen Patricia overwoog haar levensverhaal in een boek te vervatten, was Bert voor haar een logische keus: ze zijn leeftijdgenoten, ze delen een geschiedenis met elkaar en zijn schrijfstijl beviel haar. Tijdens de interviewsessies kon Bert haar alles vragen en Patricia ging
geen vraag uit de weg. Met als resultaat een spraakmakende en onthullende biografie waarin PATRICIA PAAY vertelt over: Haar debuut in een Rotterdamse nachtclub Reizen in het schnabbelcircuit Haar liefde voor jazz en de keuze voor 'concessiepop' De black-out op het Songfestival De bijna-internationale doorbraak met The Star Sisters Haar leven
met Adam Curry Moeder worden op je 41e Drie keer alles onthullend in Playboy Het overwinnen van hartproblemen Welke mannen bij haar een kans maken De harde werkelijkheid van de hedendaagse televisie Haar ervaringen met plastische chirurgie Hoe een meisje altijd geld kan verdienen La Paay is de biografie van een vrouw die 'forever
young' weet te blijven.
‘Jij geeft alles kleur wat Ceausescu grijs heeft gemaakt.’ Roemenië, eind jaren ’. Remus woont bij zijn grootmoeder en werkt als schoenmaker. Hij droomt ervan een groot dichter te zijn. Maar dat is onmogelijk in zijn Roemenië, een land dat zwaar buigt onder het communistische regime van Nicolae Ceauescu. De ontmoeting met Florica, een
traditioneel Roma-meisje, zet beide levens op hun kop. Florica smacht naar vrijheid, ver weg van een gedwongen huwelijk en de onwelkome avances van haar oom. Tegengewerkt door de geheime dienst en de familie van Florica besluiten ze te vluchten naar het vrije Westen. Ze belanden in Italië waar het immigrantenbestaan niet zo rooskleurig
blijkt als gedacht. Ondanks alle tegenwerkingen doen ze er alles aan om te slagen. Florica gaat studeren en wordt een echte Italiaanse. Remus start een Roemeens restaurant. En juist als het leven hen eindelijk toelacht, slaat het noodlot toe. ‘Het blij uitzonderlijk in het vaderlands aanbod van debuten, zo’n schrijver die zich aan zulke ongerieflijke,
donkere, grote verhalen waagt... Voor alles is Popa een vitale verteller die iets kwijt móét: een verhaal dat er mag zijn.’ – Jeroen Vullings, Vrij Nederland
Overzicht van het veranderende beeld van Nederland aan de hand van oude kaarten vanaf de oudheid tot en met de Watersnoodramp van 1953.
Italie 6 - Préparer son voyage
Finding the Lost Battalion: Beyond the Rumors, Myths and Legends of America's Famous WW1 Epic - Hardcover
De engel zweeg
Potifars vrouw
Gerard & Cornelis van Spaendonck
Twee joodse jongens, Jaap en Max van Praag, broertjes uit de Amsterdamse Transvaalbuurt. In de oorlog werden hun vader, moeder en zusje vermoord. Zelf doken ze met succes onder, moesten zich een paar jaar muisstil houden. Maar na de bevrijding deden ze hun mond open, en hoe! Max werd de beroemdste zanger van Nederland, boegbeeld van de VARA-radio. Zakentalent Jaap
leidde met Rinus Michels en Johan Cruijff Ajax in de jaren zestig naar de Europese voetbaltop. Grammofoonplaten en humor bepaalden voor een groot deel hun leven. Elke dag informeerden ze per telefoon naar elkaars omzet. Elke dag wisselden ze moppen uit en strooiden ze hun vrolijke charme in het rond. Hun motto was: 'Geen pech hebben is al mazzel genoeg.'
Amsterdam, 1907. Piet Barol is een charmante, intelligente jongeman die probeert te ontsnappen aan zijn kleurloze bestaan. Hij verlaat zijn vader en de stad Leiden om werk te zoeken in de hoofdstad. De puissant rijke familie Vermeulen-Sickerts neemt Piet in dienst. Hij wordt de privéleraar van hun zoon Egbert, een jongen met een groot muzikaal talent die al anderhalf jaar lang
weigert naar buiten te gaan. Niet alleen de twee zussen van de jongen, maar ook zijn moeder Jacobina raken in de ban van de jonge leraar. Piet is vastberaden om met hulp van de familie een weg te vinden naar de hogere klassen, maar wanneer hij door Jacobina wordt verleid, lijkt zijn zorgvuldig uitgedachte toekomst in gevaar te komen. In Geschiedenis van een genotzoeker
beschrijft Richard Mason de sensuele en meeslepende avonturen van de schaamteloos ambitieuze held Piet Barol. Het is een zinnenprikkelende historische roman, voor de lezers van Het parfum en Les liaisons dangereuses.
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw krijgt een Groningse orgelstemmer de opdracht een beroemd kerkorgel te stemmen in een Zuid-Hollands havenstadje. Hij komt terecht in een wonderlijke wereld, bevolkt door eigenaardige, merendeels xenofobe dwarsliggers wier liefste bezigheid het is zowel elkaar als mensen van buiten ertussen te nemen. De stemmer maakt kennis met een
Braziliaanse weduwe en haar eigenaardige dochter die zich ontpopt als een vaardige helper bij het stemmen. Dankzij de weduwe en haar behulpzame dochter raakt de stemmer echter in grote problemen die uiteindelijk, tamelijk onverwacht, toch nog opgelost lijken te worden.
In het spannende, Roald Dahl-achtige 'Uitgeteld' van Marja West volgen we Esther, getrouwd met bankdirecteur Maarten en wonend in een villa in Aerdenhout. Haar huwelijk komt onder druk te staan als Maartens ex naast hen komt wonen. In haar pogingen om haar huwelijk te redden verliest Esther langzaam de controle over haar leven, haar daaropvolgende wanhoopsdaden
hebben catastrofale gevolgen. Marja West schreef met Uitgeteld haar thrillerdebuut. Ze is geboren in Bakkum, maar heeft als een ware kosmopoliet over de hele wereld gewoond. Tegenwoordig trekt ze met man en caravan door Nederland. Marion Pauw noemt haar ‘Een veelbelovende schrijfster met een originele humoristische stem.’
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de filosofische grondslagen van de bewegingswetenschappen
Een bewogen fundament
Zo ook op aarde
Judasdochter

Since its release in 2006, 'Finding the Lost Battalion' by Robert J. Laplander has become the benchmark work against which all things Lost Battalion related have been measured. Now, in this updated 3rd edition released to coincide with the centennial of America's entry into WW1, Mr. Laplander again takes us to the Charlevaux Ravine to delve deeper into the story
than ever before! Meticulously chronicling what would become arguably the most famous event of America's part in the war, we find the truths behind the legend. Spanning twenty years of research and hundreds of sources (most never before seen), the reader is led through the Argonne Forest during September and October, 1918 virtually hour by hour. The result is the
single most factual accounting of the Lost Battalion story and their leader, Charles W. Whittlesey, to date. Told in an entertaining, fast moving style, the book has become a favorite the world over! With new Forward by Major-General William Terpeluk, US Army (Ret).
De vampier Sia – de laatste van haar soort – doet er alles aan om te voorkomen dat haar menselijke afstammelingen, Emma en Elena, worden getroffen door de vloek die haar leven beheerst. Onwetend van dit voornemen ontvoert een groep onbekenden Sia’s oogappels. Wil ze ze ooit terugzien, dan zal Sia eerst een reeks moordaanslagen moeten plegen en de kans
dat ze daarin slaagt, is wel heel klein. Gelukkig is er nog iemand die zich het lot van Emma en Elena aantrekt... Markus Heitz, auteur van de bestsellende Dwergen-boeken, is met afstand de succesvolste vertegenwoordiger van de Europese fantastische vertelkunst. Van zijn boeken werden in Europa meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht.
Beschouwing over het huwelijk, in 401 geschreven door de beroemde kerkvader, tevens bisschop van Hippo (354-430).
Wanneer Stuart Font in Lichfield House gaat wonen, nodigt hij zijn buren en zijn minnares uit. Maar wat een feestje zou moeten worden om iedereen te leren kennen en samen te brengen, loopt uit op een drama. De echtgenoot van Stuarts minnares is achter hun relatie gekomen en slaat Stuart het ziekenhuis in. Dit levert de buren een hoop gespreksstof op, maar
betekent het einde van Stuarts relatie. Liever richt hij zich op een van de mooie Aziatische overbuurmeisjes, ‘Tigerlily’. Als blijkt dat zij een Engels paspoort nodig heeft, is hij maar wat graag bereid haar te helpen. Tigerlily komt echter niet op hun afspraak opdagen en Stuart wacht een onaangename verrassing.
Tijdschrift van het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde
Bosch in detail
Een kans voor Europa
Verdwenen grenzen
Alles op het spel
Olivier Stuart herkent haar nauwelijks meer, maar ze is het: Eline Combier, het hoogbegaafde meisje dat hem ooit uit zijn dromerige jeugd had wakker geschud. Gedurende een zomer kwamen zij en haar hondje Victor Emanuel II bij hem thuis logeren. Eline had Olivier bij de hand genomen en hem
meegevoerd in haar interesse voor kunstgeschiedenis, tot in Parijs aan toe. Voordat Olivier na de hernieuwde ontmoeting kan achterhalen welk onheil haar in de tussenliggende jaren is overkomen, treft hij Eline dood aan.
Let op: dit e-book heeft een fixed layout en is het beste te lezen op tablets of op e-readers met tabletfunctionaliteit. Iedereen heeft het altijd maar over de economie. Maar hoe kunnen wij, het volk, begrijpen wat de beurshandelaren, de overheden en de banken weten (of zeggen te weten)? Lees
Economix, een stripverhaal over economie! Het boek vertelt het volledige verhaal van de economie; van de opkomst van het Westerse economische denken tot aan de Occupy Wall Street-beweging. Met veel gevoel voor humor en in heldere bewoordingen vertelt auteur Michael Goodwin hoe we door de
eeuwen heen over de economie dachten en hoe de geschiedenis zich verhoudt tot de economische realiteit van alledag. Gecombineerd met illustraties van Dan Burr maakt Economix van de economie een toegankelijk en leuk verhaal vol bijzondere feiten en boeiende personages.
Persoonlijk verslag van de Romeinse veldheer (100-44 voor Chr.) van zijn veldtochten tegen de Galliërs.
Filosofie en bewegingswetenschappen zijn disciplines die mijlenver uit elkaar lijken te liggen. Filosofen buigen zich over dikke boeken en worstelen met vragen over wat waarheid is en of er een fundament bestaat van ethische principes. Bewegingswetenschappers proberen menselijk bewegen te
begrijpen. Toch zijn veel theorieën over menselijk en dierlijk bewegen gebaseerd op filosofische aannames. Is bewegen het resultaat van een brein dat een lichaam aanstuurt? Kunnen we met behulp van de wetten van de mechanica menselijke bewegingen verklaren? Kunnen we het gedrag van mensen met
dezelfde concepten verklaren als dat van dieren? Wordt de essentie van een beweging bepaald door het mechanisme dat haar veroorzaakt of door het doel dat ze dient? In dit boek onderzoekt Rob Withagen deze vragen in hun historische context.
het verhaal van de broers Van Praag
Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen
Terwijl je leest
De overdosis
Het goede van het huwelijk

Une nouvelle édition entièrement mise à jour de ce guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir la Turquie Une couverture géographique adaptée aux voyageurs qui partent entre 1 et 3 semaines en Turquie : Istanbul, la c te égéenne, l'Ouest de la c te méditerranéenne, la Cappadoce et toutes les excursions depuis les stations balnéaires. Une couverture exhaustive des plus beaux lieux et monuments à
sites antiques (Ephèse, Pergame...), mosquées, palais ottomans... Les meilleures adresses de hammams et un encadré " Mode d'emploi " pour se comporter correctement et choisir sa formule de soin. Les conseils indispensables pour acheter de l'artisanat local dans les boutiques et les bazars : un encadré pour dénicher un tapis de qualité et le marchander, les bonnes adresses ville par ville pour acheter de belles poteries, des
bijoux... Un chapitre " Cuisine " et les meilleures adresses pour découvrir toutes les saveurs de la gastronomie turque, ses innombrables meze et ses délicieux kebabs.
Naar de rivier is het verhaal van de Ouse, de rivier waar Viginia Woolf in 1941 zichzelf verdronk. Olivia Laing volgde haar pad langs deze rivier, waaruit Woolf voor haar boeken zo veel inspiratie putte. De reis is een reflectie op het veelbewogen leven van een van de markantste schrijfsters van de twintigste eeuw. Maar ook andere bekende auteurs in wier werk rivieren een belangrijke rol spelen, zoals Homerus, Shakespeare en
Iris Murdoch, komen erin aan bod. In helder, po tisch proza en met veel oog voor detail beschrijft Olivia Laing de rol van de rivier in leven en literatuur. Het resultaat is een fascinerende ontdekkingstocht waarin geschiedenis, literatuur en natuur soepel samenvloeien. Olivia Laing is schrijfster en redacteur. Tot 2009 werkte ze voor het literatuurkatern van The Observer. Ze schrijft verder voor diverse kranten en tijdschriften,
waaronder The Guardian. Naar de rivier is haar debuut. 'Een magisch boek. Lyrisch, melancholisch en triomfantelijk'- The Sunday Times 'Met Naar de rivier bewijst Laing dat ze tot de groep auteurs behoort die de natuur prachtig kunnen weergeven. Dit is een schitterend boek.' - Robert Macfarlane, auteur van De laatste wildernis
Reed Brennan wist dat er veel zou veranderen toen ze voorzitter werd van het exclusieve Billings House. Maar Reed had er niet op gerekend om gedumpt te worden door haar vriendje Josh én verantwoordelijk gehouden te worden voor het afbranden van het oudste gebouw van Easton Academy. En nu wil het schoolbestuur tot overmaat van ramp het Billings House sluiten. Voorgoed. Als voorzitter is het Reeds taak om het
Billings House te redden. Ze wil de directrice van Easton inpalmen en organiseert een speciale benefi etavond in New York. Iedereen is op zoek naar een date. Nu Reed weer single is, staan de knapste jongens voor haar in de rij. Reed heeft zich nog nooit zo populair gevoeld. Maar dan duikt de politie op met vragen over de dood van Cheyenne Martin. De stemming slaat al snel om. Eén ding wordt duidelijk: iemand wil het Billings
House en Reed ten val brengen en zal alles doen om dit voor elkaar te krijgen Intriges, chantage en moord tegen de fascinerende wereld van een privéschool, gecombineerd met een vleugje romantiek. Macht heeft gruwelijke kanten Deel 7 Privé-serie
Een Duitse gedeserteerde soldaat komt na de Tweede Wereldoorlog naar zijn geboortestad, waar geen plaats voor hem is en waar hij eigenlijk niet eens mag blijven.
La Paay
Naar de river
French books in print, anglais
Twee stapjes op het strand
Italie 6 - Trente et les Dolomites
Een ontroerende ode aan de levenslust van een tweejarig meisje en haar ouders Thaïs is twee als bij haar een genetische ziekte wordt vastgesteld. Ze heeft nog enkele maanden te leven. Haar moeder belooft dat ze ondanks alles een mooi leven zal hebben. Julliand schrijft heel openhartig over het enorme verdriet, maar ook over de unieke momenten die haar gezin in die laatste maanden beleefde.
Ce chapitre Préparer son voyage est issu du guide consacré à la destination Italie. Tous les chapitres sont disponibles et vendus séparément. Vous pouvez également acheter le guide complet.
Het is 1977. Mendel Waterman bevindt zich in een trein die door Molukse vrijheidsstrijders is gekaapt. De trein staat stil in een landschap van veen en moeras. Hij probeert de vrouw die naast hem op de grond ligt gerust te stellen. Wanneer de vrouw in slaap is gevallen, overdenkt hij zijn leven. Een leven waarin dramatische gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog voor hem zeer ingrijpend zijn geweest. Terwijl de kaping om
hem heen voortgaat, overweegt hij of hij andere keuzes had moeten maken. Verleden en heden gaan in zijn hoofd een curieus verband aan. Dan kiezen de kapers hem uit als hun volgende slachtoffer doen al zijn twijfels er nog toe?
The Michelin Netherlands Red Guide 2020 will open your appetite with its short and inviting description for each venue, carefully researched, with objective recommendations to numerous restaurants and hotels. Anonymous inspectors use the famed Michelin star rating system to create an extensive selection of great places to eat and stay for all budgets. Recommendations to 830 delicious restaurants and to 260 great hotels
(minimal text is in the language of the country.) Craft a memorable journey with the recommendations and helpful maps in this annual update. In this guide, you'll be able to navigate restaurants for every occasion with awards such as the Bib Gourmand, Plates identifying a good meal, as well as Descriptive symbols and an English legend to tell you all you need to know. To make your visit memorable, the Michelin guide has an
easy-to-use format, featuring: Longer more in depth descriptions for two and three star restaurants Thematic indexes to help you make the right choice Cultural and practical information Cuisines from around the world, in all price bands City map locating the guide's hotels and restaurants Lively description for each entry with pictures, including price indications
Hotels & Restaurants
De Catalaanse crisis
twee Brabantse bloemenschilders in Parijs
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Caesar bij de rivier de Rubico, Pompeius vermoord op een Egyptisch strand, de woestijnmars van Cato in Libië: drie van de vele dramatische hoogtepunten in het historische epos Burgeroorlog (De Bello Civili) van de jonge, briljante Romeinse dichter Lucanus. Dit oorlogsdrama, `méér dan een burgeroorlog, voert de lezer over de toentertijd bekende delen van de aarde
en maakt hem tot getuige van een wereldoorlog tussen de twee beroemdste generaals en politici van Rome: Caesar en Pompeius. In latere tijden van oorlog en revolutie werd dit epos veel gelezen en geciteerd, en is de schepper ervan een tweede (anti-) Vergilius genoemd. Onder het regime van keizer Nero werd de jonge dichter Lucanus (39-65 n.Chr.), evenals zijn
oom, de filosoof Seneca, gedwongen zichzelf te doden, mede vanwege zijn klachten over het verlies van de republikeinse vrijheid. Voor het eerst verschijnt in Nederland een volledige metrische vertaling van dit epos.
Joanna en Alistair reizen met hun negen weken oude zoontje naar Australië. Ze willen de kleine Noah laten zien aan hun familie en een voogdijregeling voor Alistairs dochter treffen met zijn exvrouw. Door een misverstand geven ze Noah een overdosis aan slaapmiddelen waaraan hij sterft. In shock en doodsbang dat ze alles zullen verliezen wat hun lief is hun leven,
elkaar en een toekomst met een gezin besluiten ze aangifte te doen van ontvoering. Het hele land duikt op de zaak en iedereen heeft er een mening over. Er ontstaat een mediahetze waarbij niemand wordt gespaard. Maar kunnen Joanna en Alistair de waarheid verborgen houden voor de politie en de media? Een moreel dilemma, een aangrijpende plot en realistische
en sympathieke personages zijn perfect samengebracht in deze donkere, nachtmerrieachtige thriller.
Alle oude vrienden bundelen hun krachten om orde op zaken te stellen in Fortezza en een bloedvergieten in Bellezza te voorkomen. Laura is erg ongelukkig en zoekt een uitweg in zelfverminking. Maar er gloort hoop: ze vindt een talisman, waarmee ze door tijd en ruimte kan reizen. Zo stravageert ze naar het zestiende-eeuwse Talia. In de stad Fortezza treft ze haar
stravagante, een zwaardsmid. Daar ontmoet ze ook de fascinerende Ludo, die aanspraak maakt op de troon omdat hij een Di Chimici zou zijn. De stravaganti moeten het weer opnemen tegen de machtigste familie van Talia, en Laura en Ludo komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Voor Luciano en Arianne wordt dit een conflict dat overwonnen moet worden voor ze
kunnen trouwen. En wie durft er te trouwen in een Taliaanse kathedraal na het bloedbad tijdens de bruiloften in Giglia? Een gedenkwaardig slot van de zinderende Stravaganza-serie!
Een magistrale debuutroman die ver voor de Italiaanse verschijningsdatum internationaal al erkend wordt als meesterwerk. Davidu is negen jaar oud als hij ziet hoe zijn buurjongen Gerruso door een groep jongens wordt mishandeld. Als ze daarna ook Gerruso's nichtje Nina aanvallen, grijpt Davidu in. Zijn oom Umbertino is getuige van Davidu's kracht en bedrijpt dat zijn
neefje voorbestemd is net als hijzelf een groot bokser te worden. Davidu groeit op in de vieze straten van Palermo, zonder vader maar met een opa en oma. Zij brengen hem de waarden bij die hij nodig zal hebben om te kunnen overleven in het arme Palermo waar de maffia heerst, het recht van de sterkste geldt en het leven draait om eergevoel. In een virtuoze stijl die
varieert van rauw tot gevoelig, van humoristisch tot passioneel, vertelt Davide Enia het genadeloze verhaal van de straatjongen Davidu tegen de achtergrond van de veelbewogen Siciliaanse geschiedenis vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu.
Stad van zwaarden
Jaap en Max
Goede buren
Burgeroorlog
De vergeting
De onafhankelijkheid van Catalonië is voor Carles Puigdemont geen doel op zich. Het is een middel om een nieuwe staat te creëren die de burgers toebehoort. Een efficiënt, gedecentraliseerd beleid in een Verenigde Staten van Europa. De 19de-eeuwse natiestaat is achterhaald, nu is het tijd om de 21ste-eeuwse democratie te redden. Met dit boek wil Carles Puigdemont meer informeren dan
overtuigen. Als één van de hoofdrolspelers fileert hij de Catalaanse crisis van de voorbije jaren. Maar hij richt zijn blik vooral ook op de toekomst van Catalonië en de Europese Unie. Hij gaat hiervoor in gesprek met politiek journalist Olivier Mouton.
Schets voor een zelfanalyse
Ambitie
Economix
De nachtstemmer
Uitgeteld
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