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Het lijkt zo gemakkelijk: minder suiker, meer groenten en fruit, en afvallen gaat vanzelf. Waarom worstelen er dan toch zoveel mensen met hun gewicht om vervolgens weer te vervallen in hun
oude eetpatroon? Het 17-dagendieet is afwisselend en sluit geen voedingsmiddelen uit, waardoor het gemakkelijk vol te houden is. Het metabolisme krijgt geen kans te wennen, want na
zeventien dagen volgt een andere cyclus en zijn de eerste resultaten bereikt. Deze bestseller is geschreven door een arts uit Amerika.
Vocabolario romagnolo-italiano
Vocabolario italiano-latino per uso degli studiosi di belle lettere nelle Regie Scuole di Torino ... Tomo primo [-tomus secundus]
I,1
Dictionnaire françois-italien, composé sur les dictionnaires de l'Academie de France et de la Crusca; enrichi de tous les termes propres des sciences, et des arts, ... Tirè de celui de mr.
l'abbè François Alberti de Villeneuve. Dans cette quatrieme èdition nouvellement corrigé ... avec un dictionnaire geographique et des noms propres. Tome premier [-secondo]
Apparato dell'eloquenza del padre maestro Lorenzo Stramusoli da Ferrara minorita convenutale di S. Francesco. Tomo secondo, ..
Typology, Chronology, Authenticity : the Acta of the 16th International Congress of Antique Bronzes
De fantasierijke roman van de Ierse schrijver Jonathan Swift over de avontuurlijke reizen van scheepsarts Lemuel Gulliver naar de verste delen van de wereld is al zo'n 300 jaar een klassieker en een groots werk in de Engelstalige literatuur. Eerst bezoekt Gulliver's schip het eiland van de kleine kuil, waar de bewoners
slechts 15 centimeter hoog zijn. De hoogte komt overeen met het niveau van de politieke discussies van deze mensen. Zijn tweede reis leidt hem naar naar Brobdingnag, dat wordt geteisterd door veldslagen, en naar een vliegend eiland. Hij ontmoet mensen die onsterfelijk zijn en ontmoet hoogst intelligente paarden die
hebben geknoeid met primitieve geëvolueerde menselijke wezens. De roman is uit 1725, een tijd waarin de wereld onontgonnen was en wie weet hoeveel verbazingwekkende ontdekkingen nog wachtten, maar het is ook een satire over de menselijke natuur en ontoereikendheid. De roman is als een spiegel voor de mensen
en toont ze, onder andere, klein, fantasierijk en belachelijk. Daarnaast kon het behalve als een vermakelijk en avontuurlijk boek ook worden gelezen als een doldwaze politieke satire, die zo riskant was dat de auteur lange tijd alleen anoniem durfde te zijn. Sinds 1902 is "Gulliver's reizen" meerdere malen omgezet naar
film, radio en televisie. Jonathan Swift (1667-1745) was en Iers-Engelse schrijver, satirist, dichter and politiek commentator, die ook lange tijd decaan was in Dublin. Jonathan Swift is het meest bekend van zijn satirische roman "Gullivers reizen" uit 1726, maar hij schreef vele werken in talloze genres.
Apparato dell'eloquenza italiano, e latino, ascendente al numero di 1400. e più temi, diviso in quattro tomi, che contengono infinite sentenze, aforismi, simboli, esempj, imprese, &c. con epitteti ostensivi della natura, ò
Het kerkelijke jaar
Fata Morgana
de optimo genere. Interpretandi alter de claris Interpretibus
composé sur les dictionnaires de l'Académie de France et de la Crusca, enrichi de tous les termes propres des sciences et des arts [...]
Vocabolario della lingua italiana già compilato dagli Accademici della Crusca ed ora novamente corretto ed accresciuto dal cavaliere abate Giuseppe Manuzzi

Vóór 1871 was Italië een samenraapsel van kleine stadstaatjes en gebieden die bezet waren door Frankrijk, Spanje of Oostenrijk. Zo kon het gebeuren dat Carlino Altoviti zijn Belijdenissen opent met de woorden: `Ik werd geboren als Venetiaan, maar
zal [...] sterven als Italiaan. Tegen de achtergrond van de roerige jaren van de Italiaanse eenwording, het Risorgimento, blikt Carlino openhartig terug op de hindernissen die een jongeman moet overwinnen om volwassen te worden en op zijn
worsteling met de liefde en politieke idealen. Carlino groeit op in kasteel Fratta, in de provincie van Veneto. Gegrepen door nationalistische gevoelens trekt hij al jong naar alle Italiaanse centra van de macht: Venetië, Genua, Rome, Milaan en Napels.
Ook de liefde kruist zijn pad: Pisana, met haar temperamentvolle karakter, trekt hem voortdurend aan, maar stoot hem ook af. In Belijdenissen van een Italiaan schetst Nievo een weergaloos en gepassioneerd portret van het verval van het
eeuwenoude feodale regime dat in Italië zo lang de scepter zwaaide. Bovenal is het een boek over hartstocht, moed, vergeving, opoffering en deugd een boek vol vitaliteit.
già edito dal Tramater e poi dal Negretti, ora ampliato di oltre 100,000 fra voci e modi del dire, in ogni parte
Storia e testi
Apparato dell'eloquenza Italiana ...
Grand dictionnaire français-italien
Vocabula Latina et Italica a Josepho Pasinio jamdiu digesta in usum Regii Augustae Taurinorum Gymnasii cui insertae sunt elegantiores et difficiliores utriusque sermonis locutiones proverbia ... Tomus alter
A-C
Sinds haar scheiding gelooft Theresa Osborne niet meer in de liefde. Als ze tijdens een strandvakantie een fles op het strand vindt met daarin een prachtige liefdesbrief, gericht aan ene Catherine en
enkel ondertekend met `Garett, wordt ze echter geraakt door de hartstocht die uit de woorden spreekt. Theresa gaat op zoek naar de mysterieuze afzender van de brief. Het wordt een zoektocht naar
een bijzondere man en een nieuwe liefde die haar leven voorgoed zullen veranderen. Message in a Bottle werd met veel succes verfilmd met Kevin Kostner en Robin Wright in de hoofdrollen. [bio]
Nicholas Sparks is de auteur van talloze bestsellers, waaronder The Notebook, Dear John en The Lucky One en kan met recht een van de meest geliefde verhalenvertellers ter wereld worden genoemd.
Zijn boeken zijn naar meer dan dertig talen vertaald en maar liefst acht van zijn romans, waaronder zijn nieuwste roman Safe Haven, werden met groot succes verfilmd. Sparks woont in North Carolina
met zijn vrouw en kinderen.
composé sur les dictionnaires de l'académie de France et de la Crusca, enrichi des termes tecniques des sciences et des arts
Werkeloos toezien?
Tomo 6
Dizionario della lingua italiana nuovamente compilato dai Signori Nicolò Tommaseo e Cav. Professore Bernardo Bellini con oltre 100000 giunte ai precedenti dizionarii raccolte da Nicolò Tommaseo,
Gius. Campi, Gius. Meini, Pietro Fanfani e da molti altri distinti filologi e scienziati, corredato di un discorso preliminare dello stesso Nicolò Tommaseo
Vocabularium Latinum et Italicum ad usum studiosae humaniorum literarum iuventutis in Regio Taurinensi archigymnasio ... Tomus secundus. 2
Vocabulario della lingua Italiana gïa compilato dagli accademici della Crusca ed ora novamente corretto ed accresciuto dal cabalier abate Giuseppe Manuzzi
In 1982 verscheen 'Het oneindige verhaal' van Michael Ende voor het eerst in Nederland. Het boek werd bekroond met een Zilveren Griffel, is in 25 talen verschenen en behoort absoluut tot de klassiekers
van de jeugdliteratuur. Dit is het beroemde verhaal over Bastiaan, die het boek 'Het oneindige verhaal' steelt en zich op de zolder van zijn school verstopt. Daar kan hij ongestoord lezen over het land
Fantásië. Als de koningin van Fantásië hem roept, stapt Bastiaan het verhaal binnen om haar te helpen. Nu is hij niet het jongetje dat gepest wordt, maar een nobele held met een belangrijke opdracht. ‘Het
is alsof je in 391 bladzijden de hoogtepunten uit de literatuur krijgt voorgeschoteld.’ – 'De Telegraaf'
The Antique Bronzes
Grand dictionnaire fran P cais-italien compos B e sur les dictionnaires de l'Acad B emie de France et de la Crusca, enrichi des termes techniques des sciences et des arts
S-T
2: Nuovo dizionario italiano-francese, composto su i dizionarj dell'Accademia di Francia, e della Crusca, ed arricchito di tutti i termini proprj delle scienze, e delle arti, ... Opera utile, anzi
necessaria ... del signor abate Francesco de Alberti di Villanuova, in questa prima edizione italiana nuovamente corretta, migliorata, ed accresciuta ... Tomo secondo
Esatto! (task-based) Il primo corso d'italiano orientato all'azione
Gulliver's Reizen naar Lilliput en Brobdingnag
De internationale doorbraakroman van een Afro-Belgisch talent Vier Afrikaanse vrouwen laten alles achter, op zoek naar een beter leven. Ze worden alle vier naar Antwerpen gesmokkeld door dezelfde pooier, een zwaarlijvige Nigeriaanse man die Dele heet, en komen in de
prostitutie terecht. Een van de vrouwen, Sisi, sterft. Haar dramatische lot dwingt de andere vrouwen tot een genadeloos zelfonderzoek. Waarom hebben ze het zover laten komen? In Fata Morgana vertelt Chika Unigwe het verhaal van de vrouwen achter de ramen van de
Vingerlingstraat. Geen weerloze slachtoffers, maar vrouwen die verblind door hoop een foute keuze maakten. Gegokt en verloren. Of toch niet? Fata Morgana laat ook zien hoe de menselijke overlevingsdrang de bovenhand krijgt, zelfs als alle hoop verloren is.
Vocabolario italiano-latino compilato dall'abate Giuseppe Pasini ad uso delle regie scuole di Torino nel quale si contengono i modi di dire ed i proverbj più eleganti e difficili dell'una e dell'altra lingua ... Tomo primo- [alter]
Een fles op het strand met een liefdesbrief erin leidt tot een zoektocht die Theresa's leven voorgoed zal veranderen
Het oneindige verhaal
4.1
S-T
Gazzetta degli ospitali officiale per la pubblicazione degli atti del Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano
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