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Sandra is dertig en zwanger van een man van wie ze niet houdt. Nadat ze haar baan
heeft opgezegd, heeft ze zich teruggetrokken in een dorpje aan de Spaanse kust, waar
ze de bejaarde Fredrik en Karin Christensen leert kennen. Het Noorse echtpaar vangt
Sandra op en biedt haar zelfs kost en inwoning aan in ruil voor de zorg voor Karin, die
slecht ter been is. De komst van de mysterieuze Julián verstoort hun idyllische
samenleven. Julián vertelt Sandra over choquerende gebeurtenissen uit zijn eigen
Tweede Wereldoorlogs-verleden en dat van de Christensens. Hoewel Sandra Julián
aanvankelijk niet gelooft, beginnen haar stukje bij beetje de geheimzinnige gewoontes
van het koppel en hun duistere vrienden op te vallen. Ze beseft echter niet dat ze door
haar groeiende inzicht haar eigen leven en dat van haar kind in gevaar brengt.
Noem het slaap, oorspronkelijk uitgegeven in 1934, is een klassieker die generatie na
generatie opnieuw wordt ontdekt. Deze grootse joods-Amerikaanse bildungsroman
beschrijft de jeugd van immigrant David Schearl, die met zijn ouders per stoomboot in
New York arriveert om een nieuw leven te beginnen. In een stijl die doet denken aan
James Joyce en I.B. Singer verweeft Henry Roth subtiel de rotsvaste band tussen
moeder en zoon met de twijfels en angsten die David ervaart, terwijl hij zijn eigen
identiteit zoekt in de smeltkroes van het New York van de jaren twintig. Henry Roth
(1906-1995) was een Amerikaanse schrijver. Hij publiceerde vele verhalen en romans,
waarvan Noem het slaap (1934) de bekendste is. Een van de weinige echt
onderscheidende romans geschreven door een twintigste-eeuwse Amerikaan. The
New York Times Een grootse roman over het leven van immigranten. the
Guardian Zeker de meest authentieke roman uit de Amerikaanse literatuur over de
bewustwording van een jongen. The New Yorker
un'inchiesta, come, quando e perché la frontiera di Herakles/Milqart, dio
dell'Occidente slittò per sempre a Gibilterra
De giraffe, de peli en ik
Anna poetst haar tanden
Il policlinico. Sezione pratica periodico di medicina, chirurgia e igiene
Noem het slaap

Wilde tijgers troggelen de nieuwe kleren, schoenen en paraplu af van het zwarte
jongetje Sambo, maar als ze gaan vechten om wie de mooiste is, loopt het slecht met ze
af. Prentenboek met dofgekleurde tekeningen. Vanaf ca. 4 jaar.
«Questo libro riesce a diffondere una luce di semplicità su concetti spesso difficili da
comprendere.» Maria Montessori Nel 1939 Maria Montessori, in aperto contrasto con il
regime fascista impegnato a chiudere tutte le scuole che portavano il suo nome, lascia
l’Europa per raggiungere il subcontinente indiano. Qui, in un esilio volontario che
durerà sette anni, è impegnata in continui viaggi e in corsi pubblici per formare nuovi
maestri, diffondere il suo già celebre metodo e rafforzare l’universalità del suo
messaggio. A partire da un ciclo di lezioni tenute in Sri Lanka nel 1944 nasce questo
libro scritto in lingua inglese e oggi per la prima volta tradotto in Italia. Qui si esamina
lo sviluppo fisico e psicologico del bambino nei suoi primi anni di vita, e si affrontano
con estrema chiarezza tutti i principi fondamentali del metodo. Il risultato è una guida
dal valore inestimabile per genitori e insegnanti, che semplifica senza banalizzare i
Page 1/6

Acces PDF Mezzi Di Trasporto Primissime Parole Illustrate E
grandi principi teorici e pratici del pensiero montessoriano, rendendoli piani e
accessibili a tutti coloro abbiano a cuore la gioia e la serenità dei bambini.
Mezzi di trasporto. Primissime parole illustrate
Minerva medica gazzetta per il medico pratico
Discussioni
Tien argumenten om je sociale media-accounts nu meteen te verwijderen
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
Mese dopo mese, la pandemia di Covid-19 sta cambiando la forma del mondo in
cui viviamo. La sua diffusione ha sconvolto norme politiche ed economiche, e le
conseguenze del distanziamento sociale continueranno per lungo tempo a
influenzare comportamenti e relazioni. Nonostante si tratti di un’emergenza
sanitaria senza precedenti, non è però la prima di cui siamo a conoscenza né la
più letale. Che cosa dobbiamo aspettarci, quindi, in futuro? E che cosa possiamo
fare per evitare di trovarci impreparati? Per rispondere a queste domande
bisogna comprendere i meccanismi nascosti che regolano la diffusione globale di
contagi di ogni genere, anche al di là dell’ambito delle malattie infettive. In
questo saggio brillante e ricco di spunti di riflessione, Adam Kucharski elabora
modelli matematici capaci di ricostruire i diversi set delle «regole del contagio»:
una logica soggiacente a fenomeni complessi o apparentemente irrelati come le
fluttuazioni dei trend topics sui social, l’aumento esponenziale degli omicidi nelle
periferie in cui la regolamentazione delle armi è meno stringente, fino ai
meccanismi finanziari che hanno portato dalla bolla speculativa dei mutui
subprime negli Stati Uniti alla crisi globale del 2008. Partendo dalla storia recente
delle epidemie, Kucharski dimostra come il caos che ci circonda possa essere
controllato, in che modo l’utilizzo dei big data e dell’intelligenza artificiale sia utile
per imparare a convivere con questi eventi e non ripetere gli errori del passato.
Engeland, 1852. William, een depressieve bioloog, wil een nieuw soort bijenkorf
ontwikkelen die hem en zijn kinderen eer en roem zal brengen. De Verenigde
Staten, 2007. George is een imker die het door de bijensterfte steeds zwaarder
heeft, maar hij hoopt dat zijn zoon de redding van de boerderij zal betekenen.
China, ergens in de nabije toekomst. De bijen zijn verdwenen. Tao bestuift
handmatig bloemen en wil haar zoon een opleiding en een beter leven geven.
Maja Lunde verbindt op meeslepende wijze het verleden, het heden en de
sombere toekomst van de bij, maar ook de aangrijpende verhalen van drie
mensen die het beste proberen te doen voor hun kinderen. ‘Een boek over bijen.
Over het bijenvolk – het superorganisme, waar ieder individu, ieder klein insect
onderworpen was aan het grotere geheel.’
Le regole del contagio
dal fascismo alla Repubblica
“L'” Avvisatore mercantile
Giornali 1939-1949
Un’archeologia del “noi” cristiano
De Rotters Club is een sprankelende roman over jongeren die
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in onzekerheid en volwassenen die in verwarring verkeren,
een roman waarin het persoonlijke en het politieke elkaar op
de onverwachtste momenten kruisen. Vier vrienden op een
gerenommeerde school in Birmingham vormen de redactie van de
schoolkrant in de turbulente jaren zeventig. Stakingen
verlammen het land, de ira laat bommen ontploffen in de
stad, en de jongens ontdekken de popmuziek en de liefde.
In principio era un uomo che interpretò la sua missione
sulla terra nel senso di attrarre gli altri uomini fuori dai
loro spazi (case, famiglie, attività, villaggi) e dal loro
tempo (storico) per condurli a sé verso altri spazi (ovunque
egli andasse) in virtù dell’avvicendarsi di un altro tempo
(escatologico). Quest’uomo fu condannato a morte e morì. A
partire dai giorni immediatamente successivi alla sua
creduta resurrezione, prende avvio il processo con cui altri
uomini, in suo nome, si dedicano a ri-situare se stessi e
l’umanità intera in quadri formali significativamente
riconfigurati dall’evento cristico: luoghi al contempo
mentali e sociali strutturati dalla duplice tensione tra gli
spazi tradizionali del mondo e quelli peculiari della
“chiesa”, tra il tempo presente della storia e quello della
sua incipiente fine. In questo libro qualcosa come una nuova
identità sociale dei credenti in Cristo è osservata nelle
peripezie del suo costituirsi in relazione a quattro dei
principali ambiti di soggettivazione del mondo antico:
l’umanità, l’ethnos, la città, la scuola filosofica.
Rivista d'Italia
De therapeut
De afschuwelijke eenzaamheid van Maxwell Sim
“La” Baba
I giorni di Milano
Duitsland, 1943. Rosa Sauer verlaat Berlijn in de hoop een beter leven
te vinden bij haar schoonouders in Oost-Pruisen. Haar man vecht aan
het front en haar ouders zijn omgekomen. Maar juist daar komt Hitler
dichterbij dan ooit: zijn hoofdkwartier bevindt zich in de bossen van
het nabijgelegen Wolfsschanze. En als de burgemeester Rosa voordraagt
als voorproefster van de Führer, bevindt ze zich plotseling in het
centrum van het nazibolwerk. Daar moet ze zich bewegen tussen de
zogenaamde vrijheid die de baan haar geeft en de schaamte bij de
Führer te horen. Rosella Postorino belicht een uniek historisch aspect
van de Tweede Wereldoorlog in een rijke, gedetailleerde stijl. Deze
roman over liefde, overleven en wroeging blijft in je hart gegrift.
Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld met vier poten,
een natte neus en vooral een onstilbare honger. Samen met zijn vier
chaotische hondenvrienden gaat Stick Dog op jacht naar de perfecte
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hamburger, want ze hebben bijzonder veel trek… Als die zoektocht toch
ietsje ingewikkelder blijkt dan verwacht, is het tijd voor een nieuw
plan. Stick Dog en zijn vrienden storten zich van het ene avontuur in
het andere: van het stelen van een auto tot met z’n vijven van een
berg afspringen. Wat er ook gebeurt, deze honden zijn vastbesloten om
vanavond hamburgers te eten!
Tutto quello che dovresti sapere sul tuo bambino
Asterix en de Olympische Spelen
Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali
Atti del Parlamento italiano
L’età virale e le epidemie come nascono, come si diffondono, come
scompaiono
Dai racconti sulla nascita di Milano al suo divenire una delle
capitali dell'impero romano; dalla fine dell'indipendenza del ducato
milanese - sotto il dominio prima spagnolo, poi austriaco e francese alla vivacità della cultura milanese testimoniata da "Il Caffè", il
più prestigioso periodico dell'Illuminismo italiano, e
all'incoronazione di Napoleone Bonaparte nel Duomo; dalle Cinque
Giornate del marzo 1848, anno di rivolte e di speranze, fino al 25
aprile 1945, la Liberazione, con Milano che insorge contro il
nazifascismo, memore di sé e della sua storia.
In ‘Tien argumenten om je sociale media-accounts nu meteen te
verwijderen’ stelt Silicon Valley-pionier Jaron Lanier dat een leven
zonder sociale media ons aardiger, verstandiger en gelukkiger maakt.
Sociale media hebben de neiging het slechtste in ons naar boven te
halen. Ze maken ons dommer, egoïstischer en willozer. Ze misleiden ons
met illusies van populariteit en succes. Ze geven ons het idee meer
‘verbonden’ te zijn dan ooit, terwijl we in werkelijkheid van andere
mensen vervreemd raken. We denken zelf te kiezen, maar worden
voortdurend bestookt met gerichte advertenties en zijn weerloos
tegenover algoritmen van de rijkste bedrijven ter wereld, die
verdienen aan de manipulatie van hun gebruikers. In tien scherpzinnige
argumenten fileert Lanier het kwaad van de sociale media en geeft hij
een aanzet tot een rijkere, menselijkere manier van online netwerken.
Studi piemontesi
Grieselstate
I diritti della scuola
L'antenna quindicinale illustrato dei radio-amatori italiani
Sambo het kleine zwarte jongentje / druk 3

De Giraffe, de Peli en Ik is een fantastisch kinderboek van bestsellerauteur Roald Dahl, met
prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. In een oude, vervallen
snoepwinkel ontdekt Billy een wel heel bijzonder trio: een pelikaan, een giraffe en een bruine
aap. Aap zingt voor iedereen in de buurt: ‘Wij staan met elkaar, dag en nacht voor u klaar. De
Giraffe, de Peli en Ik.’ De dieren hebben een ladderloos glazenwassersbedrijf. Als ze samen met
Billy een heel bijzondere opdracht krijgen, blijkt dat de vrienden nog véél meer kunnen dan
alleen ramen lappen. ‘Roald Dahl blijft onverminderd populair.’ – de Volkskrant
Maxwell Sim ziet het niet meer zitten. Hij is vervreemd van zijn vader, heeft een traumatische
echtscheiding achter de rug en is niet in staat om met zijn puberdochter te communiceren. En
ondanks zijn vierenzeventig vrienden op Facebook heeft hij niemand om zijn problemen mee te
Page 4/6

Acces PDF Mezzi Di Trasporto Primissime Parole Illustrate E
delen. Dan doet iemand hem een vreemd zakelijk voorstel, waarvoor hij met de auto van Londen
naar de Shetlandeilanden moet reizen. Sim begint de tocht met open vizier, goede bedoelingen
en een geruststellende stem op het navigatiesysteem. Maar al snel neemt de reis een
onverwachte, grimmige wending, die hem niet alleen naar het meest afgelegen puntje van het
Verenigd Koninkrijk brengt, maar ook naar de diepste en donkerste momenten uit zijn eigen
leven. Met De afschuwelijke eenzaamheid van Maxwell Sim heeft Jonathan Coe een scherpe,
actuele pageturner geschreven, een sprankelende schelmenroman voor de eenentwintigste eeuw.
Giornale dei lavori pubblici e delle strade ferrate
Il Policlinico
Sezione pratica
De geschiedenis van de bijen
Wat jouw naam verbergt
La storia è ambientata in una località collinare dove la verità sembra celarsi negli
orizzonti limitati e nella vegetazione che la circonda. Come nei precedenti romanzi
di Caron (con questo sono 12), le presenze femminili assumono ruoli determinanti.
Sono infatti donne le vere protagoniste di un “giallo” che si dipana in un angolo di
provincia in apparenza isolato dal mondo, ma pur ricorrente nei caratteri umani e
nelle passioni – talvolta estreme – che esprime. La trama prende spunto da una
rimpatriata tra compagni di scuola che si rivedono dopo tanti anni...
De therapeut van BA Paris is een nieuwe psychologische thriller vol onderhuidse
spanning en onbetrouwbare personages. Van de auteur van Achter gesloten deuren,
Gebroken en Breng me terug. De therapeut is de nieuwe thriller van BA Paris,
bestsellerauteur van Achter gesloten deuren, Gebroken en Breng me terug.
Eindelijk komt de langgekoesterde wens van Alice en Leo uit: ze nemen hun intrek
in een pasgerenoveerde woning in The Circle, een exclusieve gated community.
Alice heeft niet eerder in een grote stad gewoond en moet dan ook even wennen.
Toch wil ze er het beste van maken. Ze leert haar buren steeds beter kennen, en
tijdens een buurtborrel komt ze te weten dat haar woning een schokkend geheim
herbergt. Hierna raakt ze geobsedeerd door Nina, de therapeut die hun huis twee
jaar voor Alice en Leo bewoonde en er werd vermoord, en ze wil er koste wat het
kost achter komen wat er is gebeurd. Maar niemand wil haar meer vertellen over de
precieze gebeurtenissen van destijds. Haar buren lijken iets voor haar verborgen te
houden, en binnen The Circle blijkt alles lang niet zo perfect als het lijkt... De
therapeut bevat alle ingrediënten van een typische BA Paris: onderhuidse spanning,
onbetrouwbare personages, en meerdere twists aan het eind!
De geur van hooi
De voorproefster van Hitler
L'economista gazzetta settimanale di scienza economica, finanza, commercio,
banchi, ferrovie e degli interessi privati
Giornale del Lloyd Austriaco
Le Colonne d'Ercole

Engeland, 2010. Autofabrieken worden vervangen door inwisselbare winkelketens en
in Londen gaan verhitte rellen en demonstraties over in enthousiasme voor de
aanstaande Olympische Spelen. In Klein Engeland beschrijft Jonathan Coe, een van
de beste chroniqueurs van onze tijd, de levens van een kleurrijke groep personages in
een periode van grote veranderingen. Ian en Sophie zijn net getrouwd en hebben ieder
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een ander idee van de toekomst van hun land en mogelijkerwijs over de toekomst van
hun relatie. Doug, een politiek commentator, schrijft gepassioneerde columns over de
arm-rijkverhoudingen vanuit zijn onbetaalbare appartement in Chelsea, terwijl zijn
dochter juist alles doet om sociale gelijkheid te bevorderen. Benjamin Trotter heeft
moeite met zijn middelbare leeftijd en probeert nog één keer iets nieuws in zijn leven.
Dit is het verhaal van het moderne Engeland. Een verhaal van nostalgie en verwarring,
van teleurstelling en onverholen woede.
In De geur van hooi memoreert Giorgio Bassani zijn eigen leven. Hij verhaalt over de
mensen die hij heeft ontmoet, de vakanties aan zee, en het geluk, het verdriet en de
jaloezie die zijn leven hebben bepaald. Het is een verhaal over slechte hotels,
armoedige dorpsfeesten, het hoofdkantoor van de politie en de joodse begraafplaats in
Ferrara. Maar het is bovenal een herinnering aan de jaren dertig in Italië en het
opkomende fascisme van Mussolini. De verhalen en romans van Giorgio Bassani zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen een overweldigend portret van het
Italië van na de oorlog. Ze spelen zich allemaal af in Ferrara, een stad in Noord-Italië
die eeuwenlang het centrum van de joodse cultuur was, en waar Bassani zelf
opgroeide. Voor Bassani is Ferrara een voedingsbodem voor de herinnering; ieder
verhaal vormt een tegenwicht voor het wegvallen van het verleden.
Le «comunità immaginate» dei seguaci di Gesù tra utopie e territorializzazioni (I-II
sec. e.v.)
giornale di Commercio e d'Industria
De Rotters Club
Klein Engeland
Rimpatriata col morto
Als Anna naar bed gaat, moet ze eerst haar tanden poetsen. Mama helpt haar.
Prentenboek met eenvoudige verfillustraties in kleur. Vanaf ca. 2 jaar.
Stick Dog
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